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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
: 

 :احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله، وبعد
إن علم الناسخ واملنسوخ ومعرفته ركن عظـيم يف االهتـداء إىل صـحيح األحكـام، وهـو            

 ؛ لذلك اهتم به كثري مـن املصـنفني حـىت أنـك جتـد كـثرياً           )١(من الشروط اليت تؤهل لإلجتهاد    
م أفرد له تصانيف خاصة به كاإلمام عبداهللا بن احلسني واإلمام املهدي حممد بـن املطهـر               منه

سيد حممد لل" جلواهر احلسان املنتزع من عقود العقيان"وخمتصره  .  )٢("عقود العقيان"بكتابه 
بـن احلسـن العجــري، وغريهـم كهبــة اهللا املفسـر وابـن حــزم، ومكـي القيســي، وأبـو جعفــر        

 ..ا ا وافرألنباري، وكل من اهتم بالتفسري جعل له نصيبالنحاس، وابن ا
 :حكم النسخ

ـــ   ــواز النســـخ خالفً ــة علـــى جـ ــور األمـ ــلمني  مجهـ ــروى عـــن بعـــض املسـ ــود، ويـ ا لليهـ
 نأِْت ننِسها أَو آيٍة ِمن ننسخ  ما&: قوله تعاىل)٤(مل صاحب تفسري املناروقد ح)٣(إنكارالنسخ

علـى نسـخ    ]. البقرة : ١٠٦[ ^ قَِدير شيٍء كُلّ علَى اللّه أَنّ تعلَم أَلَم هاِمثِْل أَو منها ِبخيٍر
يلتئم مع السـياق إىل آخـره   إن املعىن الصحيح الذي : اآليات اليت هي معجزات األنبياء، فقال 

 لـيالً ة هنا هي ما يؤيد اهللا تعاىل به األنبياء على نبوم، أي ما ننسخ من آيـة نقيمهـا د         أن اآلي 
على نبوة نيب من األنبياء أي نزيلها ، ونترك تأييد نيب آخر ا، أو ننسها الناس لطـول العهـد            

                                                                                       

 .١٠/ ١شرح األزهار  )١(
وهل السور مدنية أو مكية، واجلزء الثاين نظم الناسخ واملنسوخ هلبة اهللا املفسر، وأفرد اجلزء األول ألسباب الرتول،  )٢(

 .خمطوط. مث ذكر اآليات املنسوخة مع اعتراضه على ما ليس بنسخ. مقدمة يف الناسخ واملنسوخ
 .١/٥٣٢احملصول  )٣(
)١/٤١٧ )٤. 
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 فإننا مبالنا من القدرة الكاملة والتصرف يف امللك نأيت خبري منها يف قوة اإلقناع       -مبن جاء ا    
 اللّـه  أَنّ تعلَـم  أَلَم &:، وإثبات النبوة، أو مثلها يف ذلك، واستدل خبتام اآلية وهو قوله تعاىل            

لَىٍء كُلّ عيش انتهى. عليم حكيم: ، فلو كان النسخ واردا على األحكام لقال^ قَِدير. 
            ـ وال شك عندي يف وقوع النسـخ، وال سـيما نسـخ القـرآن بـالقرآن، ورمبـا اعتبرنكِـ  مر 

ة املصاحل ، ومالحظـة  النسخ أن الفائدة من النسخ ما زالت موجودة، وهي تعليم األمة مراعا     
اختالف احلاجات باختالف األزمنة، كذلك حكمة التدرج، وهـي حكمـة تربويـة جليلـة يف      

وهذا يؤكد قـول مـن ينكـر نسـخ القـرآن      . معاجلة نفوس البشر كما هو ماثل يف حترمي اخلمر  
  حكمه ألنه مل يعد هناك ما يدل على شيء بعد نسـخ الـتالوة، كمـا سـيأيت يف     ، وإبقاءَ تالوةً

 .ثنايا البحث
 :عملنا يف التحقيق

 التحقيق مبا حيمل من معىن جمهد وشاق، وال سيما وقد وضـعنا نصـب أعيننـا خدمـة                 -أ
ا، وإخراجــه يف الصــورة الــيت تليــق بـه، وهــا هــي لوحــة رائعــة رمسهــا لنــا   وأخــريالتـراث أوالً 

 وأحد النجبـاء مـن   القاضي عبداهللا بن أيب النجم الصعدي الوثيق الصلة بكبار أئمة آل البيت،  
تالميذهم؛ فهو من قضاة اإلمـام املنصـور عبـداهللا بـن محـزة، ومـن الـذين عاشـوا فكـر وفقـه                     

اهلــادي حيــىي بــن احلســني وأخيــه عبــداهللا وحممــد وأبــيهم وجــدهم جنــم آل الرســول   : األئمــة
وغريهم؛ فربهن برباعته أن الزيدية يف الصفوف األوىل بني علماء املسـلمني يف خدمـة كتـاب           

 .هللا وسنة رسوله ا
 :النسخ املعتمدة
األوىل خبط حسني بن أمحد احلبشي، فرغ من نسخها يف شـهر   : توفرت لنا ثالث نسخ     

 ).ج( وقد رمزنا هلا ب ـه١٠٦٤شوال سنة 
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 ، ورمزنا ـه١٣٠٣فرغ من نسخها شهر شعبان . خبط صاحل بن مقبل احلاكم    : والثانية  
 .وفيهما سقط وأخطاء) ب (ــهلا ب

فرغ من نسخها شهر رجب يوم . خبط محود حممد رزق رواس امللقب باللوزي: ةوالثالث
وهـي  ). أ (ـوقـد رمزنـا هلـا بـ    . ، ومقروءة على عبـداهللا بـن قاسـم الظفـري           ـه١٣٧٤اجلمعة  

أقرا للصحة، وقد تغلبنا على السقط واالختالف باملقارنة بني النسخ، حيث ختـالف النسـخ               
 عامــل مســاعد لنــا، وممــا ســاعدنا مراجعــة األصــول،   يف مواضــع الســقط واألخطــاء، وهــذا 

      ا قد أخرجنـا هـذه   والبحث عن النظائر يف كتب الناسخ واملنسوخ حىت اطمأنت النفس إىل أن
املخطوطة وكأا مقروءة على املؤلف، وكنا نثبت النص الذي نرجحه ونشري إىل االختالف      

لنسخ، كما كنـا خنتـار بالصـلب عنـد      باهلامش، وقد ال نعبأ بإثبات اخلطأ الواضح يف إحدى ا         
 .االختالف العبارة املناسبة لسياق الكالم واملنسجمة مع ترابط اجلمل وقواعد اللغة

 .            اآلياتمتقَّ ر-ب
 . األحاديثجترّ خ- ج
 . توثيق املبحث من كتب الناسخ واملنسوخ ، والتفسري وحنوهام ت-د
 . وضع تراجم لألعالم-ـه

ل اجلهد إال أن الكمال هللا وحده؛ لكنـا معـذورون فاملخطوطـات الزيديـة نـادرة             ومع بذ 
وصعبة املنال، واملخطوطات باجلامع الكـبري أصـحبت كأثـاث املتـاحف سـواء الـيت بإشـراف                

 ..األوقاف أو الثقافة، ومن حياول االستفادة منها إمنا يضيع الوقت واجلهد 
 قيمة التـراث، وحاجتـه للخـروج إىل النـور،     أسأل اهللا أن يفك أسرها مبسئولني يدركون   

 يف إخـراج تراثنـا النفـيس ، ولـو علـى حسـاب        - رغـم قلـة ذات اليـد         -وحنن واهللا جـادون     
 .القوت الضروري
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 :كلمة شكر
 للشباب الرائع املخلص الذي يدأب كالنمل، يبحث وينقب ويصرب على صراميت،    شكراً

ا رة حتقيق هذه املخطوطـة، والبـاذل جهـد     ويف مقدمتهم عبداهللا إمساعيل الشريف صاحب فك      
عباس حسني عيسى شرف الدين : ا، وقد حضر املقابلة األخرية أعضاء قسم التحقيقمشكور

وأخوه حممد، وحيىي بن حممد اجليوري، وحممد مشس الـدين، وعبـدالقادر املهـدي، وإبـراهيم               
تـها وإخراجهـا فقـد    إمساعيل عبدالقادر شرف الدين،وإبراهيم حممـد شـرف الـدين، أمـا طباع            

 .توالها عبدالرمحن حممد احملطوري
      وأن جيعله حسـنة وصـدقة جاريـة     .. ا لوجهه الكرمي    أسأل اهللا أن جيعل عملنا هذا خالص

ذا مات ابـن آدم انقطـع عملـه إال    إ ": كما ورد يف احلديث الشريف بعد انقطاعنا عن الدنيا، 
ولعـل القـارئ ال   . ة جاريـة بعـد موتـه   ولد صاحل يدعو له، وعلم ينتفع به، وصـدق : من ثالث 

وصلى اهللا علـى  .. يبخل علينا بالدعوة الصاحلة أو فاحتة الكتاب، وال حول وال قوة إال باهللا           
 ..حممد وآله وسلم 

 يِنسحـي الِروطْحـمـاملرتضى بن زيد ال
  صنعاء-مركز بدر 

 م١٩٩٩-٢-٢٦  املوافق ـه١٤١٩ ذي القعدة احلرام ١١
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  الرحمن الرحيمبسم اهللا


القاضي العالمة عبداهللا بن حممد بن عبداهللا بن محزة بن إبراهيم ابن محـزة بـن احلسـن بـن علـي       
بن حممد بن علي بن حممد بن علي ابن محزة بن علي بن إسحاق بن أيب النجم ينتهي نسـبه إىل      

 .محري 
 وقدر رفيع يف الفضـل  ،هم مبكانة مرموقةشهد له العلماء يف ترامج. أحد علماء الزيدية األفاضل  

 .والعلم واملعرفة
 وصـدور حفـاظ   ،وأسـرته بـدور أعـالم الشـيعة    . ا على علمائهـا كيف ال وقد نشأ بصعدة آخذً   

ومل ميـر يف بيـوت الزيديـة بعـد آل     :  مطلع البـدور قال ِيف.  وقد أثىن عليهم أئمة احلق       ،الشريعة
 : وهللا القائل، مناقب من أهل هذا البيت أكثر#حممد 

ــنجم األوىل  ــين أيب الــ ــعدون بــ  األســ
ــنعم  ــواد مــــــ ــون وال جــــــ  املنعمــــــ
ــال آمث   ــال فعـــــــ ــون فـــــــ  والطيبـــــــ

   

  الـــدهر منـــهم عـــاطر  ظعنـــوا وثـــوب  
  ــاحر ــرمي نــــــ ــون وال كــــــ  واملطعمــــــ
ــائر   ــاء جــــ ــال قضــــ ــاكمون فــــ  واحلــــ

ل ا يف كـ  مقدم،ا إليه كان مرجوع،هو قاضي القضاة العالمة خالصة األئمة تقي الدين  : مث قال  
 وإفـادم وهكـذا الغالـب علـى أهـل هـذا       ، يف مظهـر امللـوك    ،اد والعلمـاء   له أخالق العبـ    ،شيء
 وكتب له اإلمام املنصور عبداهللا بن محـزة  ، القضاء بعد أبيه تقي الدين جبهة صعدة       يلَّ و ،البيت
وكتب له ع). أيب طري(ا مث استمر على ذلك إىل زمن اإلمام املهدي أمحد بن احلسني           عهداهد، 

 . للبالد والعباد رضي اهللا عنهوكان موئالً
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 ، والقاضي عطية بن حممـد بـن محـزة بـن أيب الـنجم     ، واإلمام عبداهللا بن محزة،درس على والده  

 .السالم وأخذ أبو ه على القاضي جعفر بن أمحد بن عبد

 :ومؤلفاته هي. ـه٦٤٧ تويف ، وعبداهللا بن عطية بن حممد بن محزة بن أيب النجم،أخوه محزة

 طبع بتحقيق العالمة حيىي بن عبدالكرمي الفضيل  ، درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية     -١
 .شرف الدين رمحه اهللا تعاىل

 . املسالك شرح كافية ابن احلاجب-٢
٣-جماميع٦٥منه نسخة مبكتبة اجلامع برقم ) خ. (ور أحكام احلسبة والد . 
 .)١( وهو هذا الذي بني يديك، الناسخ واملنسوخ  التبيان يف-٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

 . ٤٨٠ -٤٧٩و لوامع األنوار . ٥٤/ ٣ينظر مطلع البدور  )١(
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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šχθ ä9Ï‰÷è tƒ ^ ]وال إله إال ،)١( خاشع لعظمته بالربوبية،ية أمحده محد مذعن له بالعبود]١:األنعام 
 ويف ،ه ويف األرض سلطان،)٣( الذي يف السماء عرشه، ووعده الصدق،قوله احلق )٢()الذي (اهللا

ãΝ& ، ويف النار عقابه، ويف اجلنة ثوابه،القرآن نوره n= ÷ètƒ sπ uΖ Í← !% s{ Èãôã F{$# $ tΒuρ ‘ Ïÿ øƒ éB â‘ρ ß‰�Á9 $#^ 
 وعلى آله األئمة وسلم ،لى نيب الرمحة املخصوص بالقرآن واحلكمة وصلى اهللا ع،]١٩: غافر[

 .وكرم وشرف وعظم
 : ٤(كل طائفة تعظم املوالف هلا وتكفر وصارت ،فإنه ملا كثر االختالف بني الطوائف( 
›�ω Ïµ& الـذي  ، وكل فرقة تـدعي التمسـك بالكتـاب ايـد       ،املخالف Ï? ù'tƒ ã≅ÏÜ≈t7 ø9$# . ÏΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ 

Ÿω uρ ô ÏΒ  Ïµ Ïÿ ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴ s? ô ÏiΒ AΟŠÅ3 ym 7‰Š ÏΗxq ^ ]٤٢: فصـــلت[،ــا  ،ا فبعضـــهم جعـــل احملكـــم متشـ
 وأنكـر  ، وأجـرى عليـه األدلـة   ،ا وبعضـهم جعـل املنسـوخ عامـ        ،اوبعضهم جعل املتشابه حمكمـ    

 ،ايسـري  عنـه  ثَاِحبمـ ورأيـت الـ  ،اا وكـان اخلطـر يف الناسـخ واملنسـوخ كـبري        جواز النسخ رأسـ   
 ،ورأيت التصانيف املصنفة يف هذا الشأن بعضها خيتص باألحكام على حسب مـا نـزل ونسـخ          

                                                                                       

 .لعظمة الربوبية) ج(و ) أ(يف ) ١(
 ).ج(ساقطة يف ) ٢(
 :أي عز اهللا تعاىل وملكه، وذلك ثابت لغة، قال ربيعة بن عبيد) ٣(

 إن يقتلــوك فقــد ثلــت عروشــهم
   

 بعتيبــة بــن احلــارث بــن شــهاب  
  

 .وختطىء) أ(يف ) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٨

 )١( وما جيوز نسخه،غري أا معراة عن ذكر شرائط النسخ. وبعضها على نسق املصحف الكرمي
 . وكل منهم يضع على قدر رأيه ومذهبه،وما ال جيوز نسخه

 أئمتنـا   مـذهب نيّ وأعـ ،يت وقع االختالف يف نسخهاأحببت أن أضع يف هذا املختصر اآليات ال     
ا لشـفاعة القـرآن يـوم     ليكـون ذلـك تعرضـ     ؛ وجتنب اإلكثـار   ، يف االختصار  األطهار مع اجتهادٍ  

 وهـذا حـني أبتـدئ يف    ، به من اإلخوان عِفنت ي ن والدخول يف دعاء م    ،العرض على امللك الديان   
 .. ومن اهللا استمد املعونة والثبات ،ذلك 

هـل  :  فقـال لـه  ، يعظ الناس ويقص عليهم  أنه مسع رجالً$فقد روي عن أمري املؤمنني علي    
أجناس ذلك رويت عـن     و. )٢(هكلت وأهلكت :  قال ،ال:  قال ؟علمت ناسخ القرآن ومنسوخه   

 . رضي اهللا عنهم)٣(غريه من السلف
: 

ى  علـ )٤(مقدمـة مشـتملة  ن ومنسـوخه مـن معرفـة    اعلم أنه البد لكل من أراد معرفة ناسخ القرآ        
 وما ال جيـوز فلنبـدأ   ، وبه)٦( وما جيوز النسخ له ، وشرائطه )٥ ()وأحكامه(مسائل يف معىن النسخ     
 . لنرجع إىل ذكر اآليات اليت وقع اخلالف يف نسخها ؛بذكر طرف من ذلك

                                                                                       

 ).ج(لفظة نسخه ساقطة يف ) ١(
 . ١٢، واملصفى ٣، وأبو القاسم ص٣اإلعتبار للحازمي ص )٢(
تـدري مـا   : أنـه مـر بقـاص يقـص فركضـه برجلـه، فقـال        مثل عبداهللا بن عباس، فقـد روي         )٣(

 .٤االعتبار ص. هلكت وأهلكت: ال، قال: الناسخ من املنسوخ؟ قال
 .تشتمل) ج(يف  )٤(
 )ب(ساقطة يف  )٥(
 .وما جيوز له النسخ وبه) ج(ويف  )٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٩

  ١( اعلم أن النسخ يف اللغة( : يقال،عبارة عن النقل واالزالة  :تـه  هذا إذا أزلنسخت)٢(، 
الـة مثـل احلكـم الشـرعي      عـن إز عبـارةً : مث قد صار النسخ يف الشـرع . )٣( الرياح األثر ِتونسخ

 . )٥(ا مع تراخيه عنه على وجه لواله لكان ثابت،)٤(بطريق شرعي
 ليـدخل  ؛)٢(بطريـق :قلنـا . )١(داء ألن نسخ نفس احلكم يكـون بـ  ؛مثل احلكم الشرعي: وإمنا قلنا (

 يف باب املعامالت جيوز مبـا هـو مـن جنسـها        ،)٣( ألن نسخ األخبار اآلحاد    ؛فيه الداللة واألمارة  
                                                                                       

 .يف أصل اللغة) ج(يف ) ١(

 .أزاله) ج(نقلته، و) ب(يف ) ٢(
 .١٣/٦١اللسان ) ٣(
، أو فعل كذلك، يفيد إزالة مثل  # عن اهللا عزوجل، أو منقول عن رسول اهللا        أي صادر  )٤(

مع تراخيه علـى وجـه لـواله    #احلكم الصادر عن اهللا أو نص وفعل منقولني عن رسول اهللا           
 .لكان ثابتا

: وقـد عرفـه قـوم بأنـه    . ٢١ص/٢وعقود العقيان . ١/٣٦٧واملعتمد  . ٤٤ينظر الصفوة ص   )٥(
وهذا باطل؛ ألن االستقرار ال يكون إال بالفعل واإلرادة، فما استقر    . رهإزالة حكم بعد استقرا   

بالفعل استحالت ازالته لوقوعه، وما استقر باإلرادة استحالت إزالته، لكوـا تـدل علـى البـداء                 
هو إزالة مثل احلكـم بعـد اسـتقراره، وهـذا باطـل      : الذي ال جيوز على اهللا تعاىل، وقال بعضهم     

كم يزول ببلوغ الغاية، وزوال الشرط، وحصول العجـز، وال يكـون نسـخا    أيضا، ألن مثل احل 
هو نقل احلكم إىل خالفه، وهذا بعيد؛ ألن نفـس احلكـم ال جيـوز أن          : وقال قوم   . عند اجلميع 

أما اإلمـام حممـد بـن املطهـر فقـد      . ينقل عرفًا؛ ألنه يدل على البداء وال حقيقة؛ ألن ذلك حمال        
د عبـداهللا بـن زيـد، وهـو إزالـة مثـل احلكـم الشـرعي بطـرق شـرعية           رجح قول الفقيـه أيب حممـ      

 .متراخية

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ١٠ 

 ألن ،مـع تراخيـه  : قلنـا .  ألن النسـخ بداللـة العقـل ال جيـوز       ؛شـرعي : قلنـا . على ما يأيت بيانه     
 . والبداء ال جيوز على اهللا تعاىل على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل،النسخ يف احلال يكون بداء

 : حـد      بــدليل الً الناسـخ هــو الطريـق الشـرعي الــدال علـى زوال مثـل احلكــم الثابـت أو 
 الطريـق الشـرعي   )٥(هـو : واملنسـوخ   . )٤()نـه  مـع تراخيـه ع     ،اشرعي على وجه لواله لكـان ثابتـ       

املوجب٦( املكلف به ما مل يرد عليه النسخ على احلكِم ثبوت(. 
 وهـذا هـو   ،كثر االختالف يف هـذه احلـدود   وقد . رد وتنعكسوهذه احلدود جامعة شاملة تطَّ    

 .)٧($اختيار اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .الظهور: والبداء. ١/٣٦٧، واملعتمد ٤٤ينظر الصفوة ) ١(

 ).ج(و ) ب(بطريق شرعي يف ) ٢(

 .ألا وإن كانت أمارات، فإا موصوفة بأا تفيد إزالة مثل احلكم الثابت)٣(

وعــرف أبــو احلســني . ٤٤وصـفوة األختيــار ص . ار عــن القاضــي عبــداجلب١/٣٦٦املعتمـد   )٤(
الناسخ بأنه قول صادر عن اهللا عزوجل، أو منقول عن رسول اهللا، أو فعل منقـول مـن رسـول        
اهللا يفيد إزالة مثل احلكم الثابت بنص صادر عن اهللا، أو بنص أو فعل منقولني عن رسوله، مع          

 ).ج(لقوسني حوايل سبعة أسطر ساقط يف وما بني ا. تراخيه عنه، على وجه لواله لكان ثابتا
 .هذا) ب( يف )٥(

احلكـم املـزال بطريـق شـرعي علـى وجـه لـواله لكـان ثابتـا مـع            : وقد يعرف املنسـوخ بأنـه     ) ٦(
 . تراخي الناسخ عنه

هــ، ومكـث جياهـد    ٥٩٤هــ، ودعـا إىل اهللا سـنة   ٥٦١هو إمام اجلهاد واالجتهاد، ولد سـنة      )٧(
مث نقـل إىل بكـر مث إىل ظفـار، وقـربه     . هــ ٦١٤ىت تـويف بكوكبـان   بلسانه وسنانه فرق البغي حـ  

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ١١ 

    مـن أهـل    وشـرذمة  ، ذلـك )١( وأنكـرت اليهـود  ، ذهب األكثر إىل جواز نسخ الشرائع
ــا أن الشــرائع مصــاحل . )٢(اإلســالم ــة    ،لن ــة واألمكن ــاختالف األزمن ــا ب  واملصــاحل جيــوز اختالفه

 مث نسـخ ذلـك يف شـريعة    ، كانـت الكعبـة   $ وقـد أمجعـوا معنـا أن قبلـة إبـراهيم             ،واملكلفني  
 جاز يف شريعة $وإذا جاز النسخ يف شريعة إبراهيم . موسى فصارت القبلة إىل بيت املقدس  

 وقد علمنـا ضـرورةً  .  مبا ال سبيل إىل دفعه من املعجزات     #وقد صحت نبوة حممد     . موسى
 .دين نسخ كل  )٣ (]أن دينه[من شرعه 
:جيوز ورود النسخ على شيء مل يِر )٤( اختلف العلماء يف أنه هل من اهللا سبحانه د 

  )٥()ورود التنبيه واإلشعار على نسخه مِلأم ال جيوز إال فيما ع (؟تنبيه وال إشعار بنسخه
                                                                                                                                                                                                                                                                   

واللطــائف الســنية . ٢٤١ينظــر يف ترمجتــه التحــف ص. ولــه مؤلفــات شــهرية. مشــهور مــزور
 . والسرية املنصورية أليب فراس دعثم، بتحقيق الدكتور عبدالغين حممود عبدالعاطي. ٧٥ص

ة منعت من ذلك عقالً ومسعا، وفرقـة منعـت   ففرق: اليهود يف نسخ الشرائع على ثالث فرق     )١(
. ٤٦ والصـفوة  ١/٣١٠ينظـر املعتمـد   . منه مسعـا وأجازتـه عقـالً، وفرقـة أجازتـه عقـالً ومسعـا            

وقـد احـتج اإلمـام عبـداهللا بـن محـزة علـى مـن         . ٣/٥٣٣، وشرح الكواكـب  ١٣٠٠والربهان  
 الصالة، وهذا القـول  وقد خالف يف ذلك بعض املتأخرين من أهل   : خالف من املسلمني، وقال   

ظاهر البطالن؛ لشذوذه، وسـبِق اإلمجـاع لـه؛ فـإن املعلـوم عنـدهم أن بعـض الشـريعة منسـوخ             
  .ببعض كنسخ استقبال بيت املقدس وما شاكل ذلك

   . وغريها٢/٢٢ذهب إىل ذلك أبو مسلم بن حبر األصفهاين كما يف العقود  )٢(

  ).ج(ما بني القوسني ساقط من )٣(

 ).ب(ساقطة يف ) هل () ٤(
 ).ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ١٢ 

  ألن األمر؛ وإن مل يكن ورد تنبيه وال إشعار بنسخه،)١(األكثر إىل أنه جيوز نسخهفذهب 
واملصاحل تتغري بتغري األوقات .  ألنه يقع على قدر املصاحل؛املطلق ال يتوهم استمراره

 مثل قوله ،)٣(النسخ إال بتقدمي اإلشعار بالنسخ إىل أنه ال جيوز )٢(هموذهب بعض. واألشخاص
ρ÷&:تعاىل r& Ÿ≅yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6y™^ ]وقوله تعاىل،]١٥: النساء :&¨≅yè s9 ©! $# ß^ Ï‰øtä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ 

# \� øΒr&^]  ١:الطالق.[ 

 :    وما جـاز ختصيصـه   ، ألنه جيوز ختصيصه باإلمجاع    ؛)٤(األمر املقيد بالتأييد جيوز نسخه 
جلـاز  .ا متسـكوا بالسـبت أبـد   :  من قولـه $ ولو صح ما روته اليهود عن موسى       ،جاز نسخه 

 ؛االزم الغرمي أبـد :  كما يقال،اا ما دام واجبمتسكوا به أبد: نسخه من حيث إنه يصح أن يقال  
٥(ا فقطفإنه يفيد مالزمته ما دام غرمي(. 

                                                                                       

  .    وهو قول مجهور الفقهاء واملتكلمني، وهو الذي خنتاره: قال. ٤٦ينظر الصفوة  )١(

وابن املالمحي والشـيخ احلسـن الرصـاص كمـا حكـاه يف          . ١/٣٧٢كأيب احلسني يف املعتمد     )٢(
 .٣١٣وابن حابس ص. ٤١الصفوة ص

    بتقدم إشعار) ج(ويف . عاربتقدمي إش) ب( يف )٣(

وذهب الشيخ الرصاص إىل أن األمر املقيد بالتأبيد، إذا قارنه تنبيـه         . ٤٧صفوة االختيار ص  ) ٤(
يؤذن بنسخه جـاز ورود النسـخ عليـه، وإن مل يقتـرن مل جيـز، وحكـى عـن الشـيخ أيب احلسـن                 

 .١/٣٨٢ينظر املعتمد . خالف قول الرصاص 

   .٤٨الصفوة و. ١/٣٨٢ينظر املعتمد   )٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ١٣ 

 :نسخ    وقد نسخ اهللا تعاىل العِـ   ،)١(ا األشق باألخف جائز إمجاع ة مـن حـول إىل أربعـة    د
 وقـد نسـخ اهللا تعـاىل       ،)٣()جائز عندنا خالفًـا لبعضـهم      ()٢( األخف باألشق  خسون. أشهر وعشر 
 .را بشهر رمضان وهو أشقصيام عاشو
 : كقولـــه تعـــاىل،)٤(جيـــوز النســـخ إىل غـــري بـــدل  :&$ pκš‰ r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ#u # sŒ Î) ãΛ ä ø‹ yf≈tΡ 

tΑθ ß™§�9$# (#θ ãΒÏd‰s) sù t÷t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31uθ øgwΥ Zπ s% y‰|¹^] ادلة: ١٢ا[ِس ن٥( حكمها إىل غري بدلخ(. 

      ـ        جيوز نسخ األخبـار إذا كانـت ممـا جيـوز تغي ـ ر مـخب؛)١(هااِتر  فُـ كْ كـأن يزيـد مـثالً  ر ، 
 بإميانـه لتعلـق   )٢() مث يـؤمن فيعلمنـا اهللا تعـاىل   ، لتعلق املصلحة باإلعالم؛تعاىل بكفره(فيعلمنا اهللا  

                                                                                       

 .٢/٢٩وعقود العقيان . ١١٠واإليضاح . ١/٣٨٢ينظر املعتمد   )١(

ذهب اإلمام أبو طالب واإلمام املنصور باهللا واإلمام املتوكل على اهللا أمحد بن سـليمان إىل             )٢(
وأمـا داود الظـاهري   . جوازه، وإليه ذهب قاضي القضاة وأبـو عبـداهللا وأبـو احلسـني واحلـاكم       

ــه، و  ــد منع ــه   فق ــافعي منع ــول للش ــد . يف ق ــر املعتم ــان  . ٣٨٥/ ١ينظ ــود العيق . ٢/٢٠٩وعق
 .٤/٤٩٢واإلحكام يف أصول األحكام . ١١١واإليضاح 

 ).ج(و ) ب(ما بني القوسني ساقط يف   )٣(

، والربهـــان ١/٥٤٦، واحملصـــول ٣٢واللمــع ص . ١/٣٨٥واملعتمـــد . ٤٧ ينظــر العقـــود  )٤(
٢/١٣١٣.    

، # املسـلمني أكثـروا النجـوى، حـىت أضـر ذلـك برسـول اهللا           وسبب نزول النجوى أن     )٥(
فأراد اهللا أن خيفف عنه، فأنزل اهللا هذه اآلية، فامتنع كثري من مناجاته، ومل يعمل ـذه اآليـة ،          

ــب     ــي بــــن أيب طالــ ــام علــ ــريف   $إال اإلمــ ــابيح للشــ ــر املصــ ، والطــــربي ١/١٢٩، ينظــ
  .٦/٢٧٢ ، والدر املنثور٢/٢٣٠وشواهد الترتيل . ١٢/٢٨/٢٧مج

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 فال جيـوز ورود النسـخ عليـه كاإلخبـار مبـا      ،هاِتربـخـُا ما ال جيوز تغري م  فأم (،املصلحة باإلعالم 
 .)٣()ثبوته هللا ونفي ما جيب نفيه عنهب جي

 :     أن ، وأكثر مشائخه سـالم اهللا عليـه ورضـي اهللا عنـهم          $ذكر اإلمام املنصور باهللا 
والشـيخ والشـيخة إذا زنيـا    : مثالـه مـا يـروى أنـه كـان يتلـى           . )٤(نسخ التالوة دون احلكم جائز    

ويف قراءة عبداهللا بن مسـعود فصـيام    . نسخت التالوة واحلكم باٍق. )٥( من اهللافارمجومها نكاالً 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

وهو قول اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة، وأبو احلسـني البصـري، واملالمحـي وقاضـي               )١(
، ٤٨ينظـر صـفوة االختيـار    . القضاة وأما أبو علي وابنه ومجاعة فذهبوا إىل أن ذلـك ال جيـوز            

   . وما بعدها١/٣٨٧واملعتمد . ٢/٢٨وعقود العقيان 

   ).ب(ما بني القوسني ساقط يف   )٢(

 ).ب(ما بني القوسني ساقط من     )٣(

وعندنا جيوز نسـخ الـتالوة دون احلكـم، واحلكـم دون الـتالوة،      : قال. ٤٨صفوة االختيار   ) ٤(
كـثري  : ومثـال الثـاين  . الشـيخ والشـيخة  : ونسخهما معا مثال األول ما روي أنه كـان ممـا يتلـى          
: مـا روي عـن عائشـة   : ومثـال الثالـث  . يةالتعداد من ذلك االعتداد باحللول، نسخ والتالوة باق       

وغرضـنا التمثيـل ال القطـع كـون ذلـك كمـا تقـدم، واملعتمـد              . عشر رضعات، نِسخن خبمـس    
   .١/٥٤٧، واحملصول ٢/١٣١٢، والربهان ٦٥، واإليضاح ١/٣٨٦

ــل     )٥( ــن حنب ــم ٨/١٤١مســند أمحــد ب ــدارمي  . ٤/٣٦٠واملســتدرك . ٢١٦٥٢ رق وســنن ال
 .بت، عن زيد بن ثا٢/١٧٩

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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وكذلك جيوز نسخ احلكـم والـتالوة    : قالوا . نسخت التالوة واحلكم باقٍ   . ثالثة أيام متتابعات  
 .)١( مث رفعت، كنا نشبهها بسورة التوبةأنزلت سورةٌ: مثل ما روي عن ابن مسعود. مجيعاً

 فاسـد ال أراه  ،)٣( بعيـد مـدحور   وهـذا القـول قـول      : )٢($قال عبداهللا بن احلسني بن القاسـم        
 .)١($ وأظنه مثل مذهب أخيه اهلادي ،ذكر ذلك يف كتاب الناسخ واملنسوخ. )٤(حقاً

                                                                                       

قــال ابــن : ، عــن ابــن عبــاس، وقــال٢/٧٢٥، عــن أيب موســى االشــعري و٢/٧٢٦ مســلم )١(
 .فال أدري أمن القرآن هو أم ال: عباس

هو السيد اإلمام احلجة عبداهللا بن احلسني بن القاسم بـن إبـراهيم بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم            )٢(
مـاء الزيديـة األجـالء، كـان     بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم ، من عل  

مناصراً ألخيه ، معاضدا لـه، وأحـد قـواده، ولـه وقـائع مشـهورة مـع القرامطـة ، وغريهـم مـن              
كان مستجمعا خلصـال الفضـل،،   : املفسدين ويسمى بصاحب الزعفرانة ، قال ابن أيب الرجال       
اهللا لـه، علـى   حسـبه مطاوعـة عبـد    : جعله العلماء أحد فضائل اهلادي حيىي بن احلسـني ، وقـالوا           

ومطلـع  . ١/١٤٧بنظـر تـأريخ الـيمن الفكـري         . جاللة قدره فهـو أعلـم أهـل زمانـه وأفضـلهم           
   .٣/٣٠البدور 

   مدخول) ج(و ) ب(يف   )٣(

نســخ احلكــم دون الــتالوة أمــر معقــول مقبــول، حيــث إن بعــض األحكــام مل يــرتل دفعــة     )٤(
ة واحلكـم أو نسـخ الـتالوة دون    أمـا نسـخ الـتالو   . واحـدة، بـل تـدرجييا حلكمـة اقتضـت ذلـك      

احلكم فاعتربمها كثري من العلماء من باب التحريف ، وال سيما نسخ التالوة وبقاء احلكم ؛ إذ   
وكيـف يفهـم معـىن آيـة     . ال يقول به من حيترم نفسه ، فكيف يسن قانون بدون لفظ يعرب عنه     

ينظـر يف معـىن   . ون دليـل عليـه  أنزهلا اهللا لتفيد حكماً مث يرفع تالوة اآلية ويبقى حكمهـا مـن د           

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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مركـز الرسـالة ، وهللا در أئمتنـا فقـد اعتربوهـا        .  من سالمة القرآن من التحريـف        ٧١ذلك ص 
 .فاسدة

هو اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبـراهيم الرسـي علـيهم السـالم ،             )١(
وهو اإلمام األعظـم طـود   . كاملة هـ بني مولده ووفاة جده القاسم سنة ٢٤٥ولد باملدينة سنة    

. العترة األشم ، املشابه للوصي يف خلقـه وخلُقـه وشـجاعته ونصـرته لإلسـالم وعلمـه وبراعتـه            
هـ حىت بلغ موضعا يقال له الشرفة بالقرب من صنعاء، ٢٨٠خرج إىل اليمن مرتني األوىل سنة       

منهم حىت صار إىل احلجـاز،  وأذعن له الناس فأقام فيهم مدة يسرية، مث إم خذلوه، وانصرف             
ومشل أهل اليمن من بعده البالء ووقعت بينهم الفنت وبعد ذلك كتبـوا إىل اإلمـام اهلـادي عليـه         

هـ واليمن مدين ٢٨٤السالم يسألونه النهوض إليهم ويعلنون بتوبتهم؛ فخرج للمرة الثانية سنة 
نتصـارات علـيهم ومل   له خبالصهم من القرامطة وخاض معهم نيف وسبعون وقعة كانت له اال            

هـ مبدينة صعدة وقربه فيها يف جامعـه، مشـهور ومـزور تفـوح     ٢٩٨يزل جماهدا حىت تويف سنة      
 .منه رائحة عطرة 

األحكــام، واملنتخــب، والفنــون ، واملســائل، ومســائل حممــد بــن ســعيد،  :          ومــن آثــاره
ــغ ، واإلراد    ــى أهــل الزي ــرد عل ــاس، واملسترشــد، وال ــد، والقي ة واملشــيئة، والرضــاع ،  والتوحي

واملزارعة، وأمهات األوالد، والعهد، وتفسري القرآن ستة أجزاء ، ومعاين القرآن تسعة  أجـزاء         
، والفوائد جزآن ، ومسائل الرازي جزآن، والسـنة، والـرد علـى ابـن احلنفيـة، وتفسـري خطايـا         

ي، ومسـائل ابـن أسـعد،    األنبيآء، وأبنآء الـدنيا، والـوالء ، ومسـائل احلسـني بـن عبـداهللا الطـرب               
وجـواب مســائل نصــارى جنــران، وبــوار القرامطـة، وأصــول الــدين ، واإلمامــة وإثبــات النبــوة   
والوصــاية، ومســائل أيب احلســن، والــرد علــى اإلماميــة، والــرد علــى أهــل صــنعاء، والــرد علــى  

رتلـتني،  سليمان بن جرير، والبالغ املدرك يف األصول شرحه اإلمـام أبـو طالـب، واملرتلـة بـني امل               

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 :      ١( وهـو إمجـاع العتـرة ومشـايخ األئمـة     جيـوز نسـخ احلكـم دون الـتالوة(،  مثالـه كـثري  
 .ة باحلولد وآية الِع، والوصية للوالدين واألقربني،كآيات الصيام: تعداده
 : إىل إضـافة القبـيح إىل اهللا    ألنـه يـؤدي   ؛)٢(وز نسخ الشيء قبل وقـت فعلـه عنـدنا        ال جي

. فأما نسخ الشيء قبل فعله وبعد مرور وقتـه .  أحدمها خطأ ال حمالة )٤( والبد أن يكون   ،)٣(تعاىل
 .فذلك جايز وال يظهر فيه خالف

                                                                                                                                                                                                                                                                   

وقد تركنا قـدر ثالثـة عشـر كتابـا كراهـة التطويـل،       : قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة     
ينظـر سـرية اهلـادي لعلـي بـن حممـد العباسـي، واملصــابيح أليب        . وهـي عنـدنا معروفـة موجـودة    

، ومصـادر   ٨/١٤١،واألعـالم   ١٦٧والتحـف ص  ). خ(، واحلـدائق  ٣٠٣ / ١العباس، والشايف   
 .٥٠٦لعريب يف اليمن للحبشي صالفكر ا

، ١/٥٤٧، واحملصول ٤٩، واإليضاح ٢/١٣١٢، والربهان ١/٣٨٦، واملعتمد ٤٨الصفوة  )١(
 .١/١٢٠واملصابيح للشريف . ٣٢واللمع 

وهو قول أئمتنا واملعتزلـة وأصـحاب أيب        . ١/٣٧٥واملعتمد  . ٤٨ ينظر صفوة االختيار ص     )٢(
 .رييف منهم وأهل طبقته إىل جوازهوذهب الص. حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي

وهو القول بالبـداء تعـاىل اهللا عـن ذلـك، والبـداء ظهـور رأي حمـدث مل يظهـر قبـل، وهـذا                )٣(
ومثـال النسـخ قبـل    . يلحق بالبشر جلهلهم بعواقب األمـور، واهللا يتعـاىل عـن ذلـك علـوا كـبريا               
نـدنا، أو أن يقـول اهللا   وقت فعله فرض الصالة يف املعراج مخسـني صـالة، فهـذا غـري صـحيح ع        

صلوا ركعتني اليوم قبل املغرب، مث يقول لنا يف الظهر يف نفس اليـوم ال تصـلوا ركعـتني         : تعاىل
قبل املغرب، وما شاكل ذلك؛ ألنه يؤدي إىل إضافة القبيح إىل اهللا سبحانه، وما أدى إىل ذلـك    

 .١/٣٧٥واملعتمد . ٤٨الصفوة . قضي بفساده

 .أن يكونوالبد من ): ب(يف   )٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 :   بدليل إن وقعت شرعيةً: ادة على النصقال اإلمام املنصور باهللا سالم اهللا عليه يف الزي 
 كزيـادة ركعـتني يف   ،ا علـى شـرائط النسـخ فهـي نسـخ       ا شـرعي   وأزالت حكمـ   ،منفصل شرعي 

 . كزيادة عشرين جلدة يف حد القذف،ا وإن مل تكن على هذا الوجه مل تكن نسخ،الفجر
  يف املنقـوص منـه   وإمنـا اختلفـوا  . ا ملا سـقط فأما النقصان من العبادة فال خالف أنه يكون نسخ 

؟ا بنقصان ما نقص منه أم الهل يكون منسوخ،فعندنا أنه إن أزال من العبادات حكم ا ا شرعي
 فهـو نسـخ إن كـان النقصـان وقـع      -ا للجملة فلما دخلها النقصان زال ذلـك احلكـم         كان ثابت 

نـه يزيـل    أل؛ فالنقصـان منـه نسـخ   ؛ وصيام اليوم الواحد، وذلك مثل الصالة مثالً   ،بدليل شرعي 
حكما شرعي١(ا يف الشرع فيقضى بأنه نسخا وهو كونه جمزي(. 

 :نسـ       خوقـد قـال اهللا تعـاىل    ،)٢(ا الكتاب بالكتـاب جـايز إمجاع :&$ tΒ ô‡ |¡ΨtΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& 

$ yγÅ¡ΨçΡ ÏN ù'tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$yγÎ= ÷W ÏΒ^ ]ــه كــثرية ]١٠٦: البقــرة ــاب وهــو املقصــود ــ ، وأمثال  ،ذا الكت
 .وسيأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل

ا  الناهي واحـد روهي أن يكون اآلِم: ا ما جيمع شروطً  )٣()أن البداء  (،والفرق بني النسخ والبداء   
،   ا واملـأمور املنـهي واحـد،  وقــد .  فـإذا اختـل واحــد منـها فهـو نسـخ     ،ا والفعـل والوقــت واحـد

 .إال الرافضة وال يعتد خبالفهم ،أطبقت األمة أن البداء ال جيوز على اهللا

                                                                                       

 . فصححنا منها٥٠ - ٤٩النسخ الثالث مضطربة، وأصل النقل من الصفوة   )١(

وخالف يف ذلك أبو مسـلم بـن حبـر      . ١٠٦والرسالة ص . ١/٣٩٠واملعتمد  . ٧٧اإليضاح    )٢(
 .٥٠الصفوة . األصفهاين، وقوله شاذ حمجوج باإلمجاع

 ).ب(ساقطة يف   )٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ١٩ 

 :نسخ   إين : "#قولـه  :  ومثالـه ، وهذا يف السنة املعلومة،)١(ا السنة بالسنة جايز إمجاع
وكـذلك  . ()٢("إن اهللا قد حرمه إىل يـوم القيامـة  أال و. كنت أذنت لكم باالستمتاع ذه النساء    

٣ ()اآلحاد بالبعض جائز باإلمجاعا نسخ أخبار أيض(. 
 :وهو الذي رجحه اإلمام املنصور باهللا ،جيوز نسخ الكتاب بالسنة املتواترة عند األكثر 

 وسيأيت بيانه يف أثنـاء  ، والظاهر من مذهب اهلادي وأخيه عبداهللا عليهما السالم خالفه     ،)٤($
مـا   ك،)٦(وجيـوز النسـخ بتقريـره   . )٥ ()وأقوالـه بأفعالـه  ( بأقواله #وجيوز نسخ أفعاله   . املسائل

 . فإن ذلك يدل على نسخه، مث يفطرون حبضرته وال ينكر عليهم، بصوم عاشوراء)٧(كان يأمر

                                                                                       

 .٨٠وصفوة االختيار ص. ١/٣٩٠واملعتمد . ١٠٨الرسالة ص  )١(

. ٢/٨٨٢وأمايل أمحد بـن عيسـى مـن حـديث طويـل           . ٧/٢٠٣أخرجه البيهقي يف السنن       )٢(
 .١٤٠٦ رقم ٢/١٠٢٤ومسلم 

 ).أ(زائد يف   )٣(

وخـالف  . وإجازه املتكلمون، وأصـحاب أيب حنيفـة      . ١/٣٩٢، واملعتمد   ١٥٠الصفوة ص   )٤(
واجلـويين يف  . ١٠٦ينظـر الرسـالة ص    . بفقطـع بـأن السـنة ال تنسـخ الكتـا          . يف ذلك الشـافعي   

والذي اختاره املتكلمون وهو احلق املبني أن نسخ الكتـاب بالسـنة        : مث قال . ٢/١٣٠٧الربهان  
 .غري ممتنع

. ، وذكـر أنـه ذكـره كمـا حكـاه الشـيخ احلسـن الرصـاص يف الفـائق             ٥٠ينظر الصـفوة ص     )٥(
 ).ب(وما بني القوسني ساقط يف . ٣٣وينظر اللمع ص

 .وذكر أن الرصاص حكى أن أبا عبداهللا خالف يف ذلك. ٥١لصفوة صا  )٦(

 .وكان يأمر) ج(و . كأن يأمر) أ(يف   )٧(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 :   مثـل مـا روي عـن        ،)٢(ا لبعض أصحاب الشـافعي     خالفً )١(ونسخ السنة بالكتاب جائز 
 بالسـنة ونسـخ   )٤ ()ثبـت (واستقبال بيت املقدس . )٣( على اخلفني  املسح  الكتاب خس ن $علي  

 .)٥(بالكتاب
 : ال جيوز النسخ بالقياس وال نسلنسخ به عنـد أئمتنـا    وال جيوز نسخ اإلمجاع وال ا،هخ

ــع ؛)٧(ال الســنة املعلومــة بأخبــار اآلحــاد وال نســخ الكتــاب و. )٦(علــيهم الســالم ذلــك  ألن مجي
  )٩( وستأيت أمثلـة ذلـك مسـتوفاة   ، كالعدول من العلم إىل الظن)٨ ()عدول من األعلى إىل األدىن (

 .إن شاء اهللا تعاىل

                                                                                       

ــع ص . ١/٣٩٢املعتمــد   )١( ــال يف اللم ــول جبــوازه ينظــر    : ٣٣وق ــولني، وصــحح الق ــه ق إن في
 .٢/١٠٢والقرطيب . ٤٢٣الطربسي 

 . وما بعدها منعه١٠٨ الشافعي يف الرسالة ص)٢(

 .١/٦٦األوام شفاء   )٣(

 ).ج(ما بني القوسني ساقط يف   )٤(

 .٢/١٠٢والقرطيب  . ١/٤٢٣ ينظر الطربسي )٥(

، ٣٣وقد جوز بعض الشافعية النسخ بالقياس اجللـي كمـا يف اللمـع ص         . ٥٢ينظر الصفوة     )٦(
 .وخالف يف النسخ باإلمجاع عيسى بن أبان

هر كمــا يف إحكــام األحكــام  ، وجــوزه أهــل الظــا ١/٣٥٨واملعتمــد . ٥١ينظــر الصــفوة   )٧(
٤/٥٠٥. 

 ).ب(ما بني القوسني ساقط يف   )٨(

 .وسيأيت ذلك مستوىف) : ب(يف   )٩(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٢١ 

: 
     ا الناسخ ناسخ ايف الطريق اليت يعلم،ا واملنسوخ منسوخ .    أن الذي يعـرف بـه ذلـك ال 

 أو يقتضي ذلك من جهـة  ،اا عن نسخ األول لفظً   إما أن يكون الثاين منبئً    : يعدوا أحد وجهني    
 وذلك مثـل مـا   ،)١(قد نسخ األول اخلطاب بأن الثاين فأما ما يقتضيه اللفظ فنحو أن يرد   : املعىن

ة نسـخت   وأن األضـحي ، وأن الزكـاة نسـخت كـل حـق    ،روي أن رمضان نسخ صوم عاشورا    
  . )٢(كل ذبح إال أضحية املناسك

z≈t↔ø9& : أن يرد بلفظ التخفيـف مثـل قولـه تعـاىل     )٣(ومن ذلك  $# y#¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψtã zΝ Î=tæ uρ �χ r& 

öΝ ä3Š Ïù $Zÿ ÷è |Ê4^ ]سخ ذلك وجوب وقوف الواحد للعشرة      ن ،]األنفال: ٦٦ .قوله تعاىل :

&÷Λä ø) xÿ ô© r& u β r& (#θ ãΒÏd‰s) è? t÷t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31uθ øg wΥ ;M≈s% y‰|¹ 4 øŒ Î* sù óΟ s9 (#θ è= yè øÿ s? z>$s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ ^ 
 . فنبه بذلك على سقوط وجوب تلك الصدقة].١٣ :اادلة[

اهللا قـد   أال وإن ،ذنت لكم يف االسـتمتاع ـذه النسـاء      إين كنت أ  : "#ومن ذلك قول النيب     
" كم عـن زيـارة القبـور أال فزوروهـا    إين كنـت يـت    : "# وقوله   ،"حرم ذلك إىل يوم القيامة    

 وكان يقتضي زوال احلكم الثابـت بـنص متقـدم عـن نظـائره علـى وجـه            - ورد    )٤(وكل دليل 
  فالثـاين جيـب أن يكـون ناسـ       -ا باألول   لواله لكان ثابت وقـد يعلـم   .  كـان  )٥(ا لـه بـأي عبـارة   خ

                                                                                       

 .١/٤١٧املعتمد   )١(

 .إال املناسك) ب(يف   )٢(

 .ومثل ذلك) ب(يف   )٣(

 .وكل ذلك) ج(يف   )٤(

 .بأي عبادة) ج(و ) ب( يف )٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٢٢ 

 فيـه   )٢( وإن مل يـذكر  )١( وال يصـح اجتماعـه معـه       ،ا يضاده ا بأن يوجب اهللا شيئً    احلكم منسوخ 
ي   ا وال لفظ نسخ .ا ببياٍنوقد يعلم الناسخ ناسخإذا مل يكن لفظه م نّمثـل مـا رواه اهلـادي    ،ائًب 

 وإن كان ليس يف ظاهرهـا   ، بآية املواريث  تخِسن أن الوصية للوالدين واألقربني      $إىل احلق   
كـل ذي حـق    إن اهللا قد أعطى # إال إنا علمنا النسخ ببيان قول النيب ،منافاة توجب النسخ  

 .)٣("أال ال وصية لوارث. حقه
: 

أن يكـون يف لفـظ   : فأما الطريق اليت يعلم ا تاريخ الناسخ واملنسوخ فهي تعرف بوجوه      
ا إىل وقت  أن يكون الناسخ مضافً. دل على أنه بعده حنو ما تقدم من األمثلةالناسخ ما ي

    أو ما جيري جمراه يلَعمثل ما روي ،)٤( به أنه بعد وقت املنسوخ     م  :رسول اهللا قرئ علينا كتاب 
 ،)٥(ين أن ال تنتفعـوا مـن امليتـة بشـيء    وروي بشـهر .  وحنن بأرض جهينة قبل موته بشهر      #

 . يف طهارة جلود امليتة بالدبغةَدوا حلديث سسخفكان هذا نا
 :               بعـد مـا صـحبه    #أن يكون املعلوم من حـال الـراوي ألحـدمها أنـه صـحب الـنيب 
 أو يكون املعلـوم مـن حـال احلـديث األول        ، عند صحبتة له انقطعت صحبة األول       وأنَّ ،اآلخر

                                                                                       

 .١/٤١٦املعتمد   )١(

 .يدرك) ج(يف  )٢(

 . وغريمها٢٧١٤، ٢٧١٣ رقم ٢/٩٠٥، وابن ماجه ٢١٢٠ رقم ٤/٣٧٦لترمذي ا  )٣(

 .١/٤١٧املعتمد ) ٤(

 .١٧٢٩، رقم ٤/١٩٤، والترمذي ١٨٨٠٥ رقم ٦/٤٦١أمحد ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٢٣ 

 أنه جاء إىل رسـول اهللا  لٍقيس بن طَحديث ق: مثال ذلك. )١( قبل صحبة الثاين   أنه كان يف وقتٍ   
 #أبـو هريـرة عنـه      مث روى، فسـأله عـن مـس الـذكر       )٢(س مسـجد املدينـة     وهو يؤسـ   #

 ، مـن بعـد  )٣()#أنـه صـحب الـنيب      واملعلـوم مـن حـال أيب هريـرة       ،ا فـيمن مـس ذكـره      شيئً(
 .فحديثه ناسخ

:      ن مما أنزل اهللا عشر كا:  مثل ما روي عن عائشة    ،)٤( أن يعلم التأريخ من قول الصحايب
: وسئل ابن مسعود عن التحيات الصلوات يف التشهد فقال        .  خبمس نخِس فن نمرّحـُرضعات ي 

 ذلــك  وإن كنـا ال نقلـده يف مذهبـه أنَّ   -فـنحن نقبـل روايتــه يف التـأريخ    . كـان ذلـك مث نسـخ   
 . فإن اجتمعت شرايطه فهو نسخ،الب باحلجة على النسخطَ بل ي-منسوخ 
 :   ٥( أو اخلربين يقتضي   أن يكون إحدى اآليتني( ا   حكم)ـ )٦ ()ا واآلخر عقليا  يقتضي حكم
ألنه الطارئ؛ فيجب العمل على الشرعي    ،اشرعي ،فإن علم فاحلكم لـه ، التأريخلَِه هذا إذا ج ، 

 إىل عِجــ فــإن مل ميكــن ر،وعنــد جهالــة التــأريخ جيــب اجلمــع بــني اآليــات واألخبــار مــا أمكــن 
وإمنا يظهر . ط حكمهمارحا وسقَ فإن تعارض العمومات ومل يظهر بينهما ترجيح اطُّ        ،الترجيح

 ــالتــرجيح بــني اخلــربين بــأن يكــون راوي أحــدمها أشــدورع وأن يكــون ،ا يف الروايــةا وتشــدد 

                                                                                       

 .١/٤١٧املعتمد ) ١(

 .مسجدا باملدينة) ب(يف ) ٢(

 ).ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٣(

 .١/٤١٧املعتمد ) ٤(

 .يا، واآلخر يقتضي حكما شرعيايقتضي حكما عمل) ج(يف ) ٥(

 ).ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٦(
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 ٢٤ 

 أحدمها أكثر أو بِ  ، من اآلخر  واةً ر عأو يكون مضبوط اإلسناد واآلخر ،ل األكثر على أحدمها   م 
 .علم إسنادهمرسل ال ي

وفيمـا  . وموضـوعه كتـب أصـول الفقـه البسـيطة          ،وحترير ذلك وتفصـيله خيرجنـا إىل اإلسـهاب        
 ،ذكرناه كفاية وتنبيه على ما مل نذكره فلنرجع إىل ذكر السور علـى النسـق إن شـاء اهللا تعـاىل     

 .وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٢٥ 

 حيمبسم اهللا الرحمن الر
 سورة فاتحة الكتاب

ــة مــرة أخــرى،نزلــت مبكــة ــيس فيهــا ال ناســخ وال منســوخ ،)١( ويف املدين ــاء ؛)٢( ل  ألن أوهلــا ثن
 . .وآخرها دعاء

 .)٣(اسورة البقرة مدنیة إجماًع
: &$®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ^ ]وقيــل. )٤(الزكــاة:  املـراد بالنفقــة هاهنــا ]٣: البقــرة :
 . والوجه هو األول وليس يف اآلية نسخ. )٥( واجبة فنسخت بالزكاةكانت صدقة

                                                                                       

فذهب ابن عباس وقتادة وأبو العالية الريـاحي إىل أـا       : املفسرون يف ذلك على أربعة أقوال     ) ١(
وذهب مجاعة إىل أا نزلت مبكـة حـني   . وذهب أبو هريرة وجماهد وعطاء إىل أا مدنية . مكية

وقـال أبـو الليـث    . ينة ملا حولت القبلة؛ ليعلم أا يف الصالة كما كانـت        فرضت الصالة، وباملد  
. ١/٤٧والطربســي . ١/٨١القــرطيب . إن نصــفها نــزل مبكــة، ونصــفها باملدينــة : الســمرقندي
 .١٨٣ص١ج١والرازي مج. ٥٩ص١ج١واأللوسي مج

 .١/٣واجلمل . ٢/٣١عقود العقيان ) ٢(

θ#)&: ما عدا قوله تعاىل  ) ٣( à) ¨? $# uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãè y_ ö� è? ÏµŠ Ïù ’n< Î) «! ينظـر  .  فإا نزلت مبىن]٢٨١[^ #$
 .١٦٣ص١ج١واأللوسي مج. ٨٤ص١وجممع البيان ج. الربهان أليب الفتح الديلمي

ومـن  . وأكثـر املفسـرين  . ١/١٢٢والقـرطيب  . ١/٨٧هو قول ابن عباس كما يف الطربسـي     ) ٤(
حتجوا بأنه ال يرد ذكر الصالة إال والزكاة قال بأن املراد باإلنفاق هنا الزكاة كانت حمكمة، وا

 .معها

ومقاتل ومجاعة وهو الذي . ٢٩٧والقرطيب . ١/٦٣هو قول الضحاك كما يف الدر املنثور        ) ٥(
كان الواجـب علـى املكلـف أال ميسـك مـن مـا يف يـده إال قـدر مـا          : اختاره أبو القاسم، وقالوا  

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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:&¨β Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u šÏ% ©! $#uρ (#ρ ßŠ$yδ^ ] قولــه هــي منســوخة ب:  قيــل]٦٢: البقــرة
ــاىل &:تع tΒuρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅t6ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ^ ]ــران ــذا رو،]٨٥:آل عم ــن  هك ي ع

 ؛واألوىل أـا غـري منسـوخة   :  رمحـه اهللا )٢( قال شيخنا احلـاكم   )١(عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه     
 .)١(واملنسوخ وقوع التنايف بينهما ومن حق الناسخ ،ألنه ال تنايف بني اآليتني

                                                                                                                                                                                                                                                                   

اكني، والناسخ هلذه اآلية عنـدهم الزكـاة، أمـا    يكفيه يومه وليله ويفرق باقيه على الفقراء واملس   
أمـا إذا  : اإلمام أبو الفتح الديلمي فقد جعلها حمكمة وفسرها بالنفقة على العيال والزوجة وقال   

أما املهدي حممد بن املطهـر  . محلت على اإلنفاق يف املبار واملصاحل كانت منسوخة بآية الزكاة         
الـذين  :  لإلجياب فكأنه تعاىل بين مـن املتقـون، فقـال       فقد جعلها حمكمة ألا مدح للمؤمنني ال      

 .٢/٣٣وعقود العقيان . ١/١٧الربهان .. يؤمنون بالغيب

هـذا بعيـد؛   : ، وقـال  ١/٢٤٤وجممـع البيـان     . ١٢٤، واإليضاح ص  ١/١٣٢ينظر املاوردي   ) ١(
الشـرعية  ألن النسخ ال جيوز أن يدخل يف اخلرب املتضمن للوعد، وإمنا جيوز دخوله يف األحكـام           

اليت جيوز تغيريها وتبديلها بتغري املصلحة، فاألوىل أن حيمل على أنه مل يصـح مـن ابـن عبـاس ،            
إـا  : وأما جماهد والضحاك فذهبا إىل أا حمكمة، وقـالوا     . ٨وذهب إىل نسخها أبو القاسم ص     

ون بـه  نزلت يف شأن سلمان الفارسي وأصحابه الذين كانوا على دينهم قبل مبعـث الـنيب يؤمنـ             
فاهللا تعاىل ال يضيع أجورهم ، وإىل هذا ذهب اإلمام املهدي حممد ابـن  . #ويبشرون مببعثه   

 .١٢٤واإليضاح . ٢/٣٦ينظر عقود العقيان . املطهر ، وأيب حممد مكي

هـو أبـو سـعيد الــمحسّن بـن كرامـة اجلشـمي البيهقـي احلـاكم ينتـهي نسـبه إىل حممـد بـن              ) ٢(
شـهرته تغـين عـن    .  نشأة كرمية تليق مبكانة أسـرته، بـإقليم خراسـان    هـ ونشأ ٤١٤احلنفية، ولد   

التعريف به فهو عالَّمة عصره، وفريد دهره يف علم التفسري والعدل والتوحيـد، وكتبـه شـاهدة             
لــه بالتقــدمي والتربيــز، كــان معتزليــا يف األصــول وحنفيــا يف الفــروع، لكنــه حتــول إىل مــذهب   

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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:& (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΖ ó¡ ãm^ ]هـي  :  وقيـل ،هي خاصـة يف املـؤمن     :  قيل ] ٨٣: البقرة
 هـل  ،إا عامة: لف من قالمث اخت. )٣( وأيب عبيدة)٢( عن حممد بن علي  ،عامة يف املؤمن والكافر   

ليسـت  : وقال األكثـر . )١(نسختها آية السيف :  )٤(وقتادة فقال ابن عباس    ؟هي ثابتة ومنسوخة  
                                                                                                                                                                                                                                                                   

هــ، بسـبب تـأليف كتابـه العجيـب        ٤٩٤لـد احلـرام علـى يـد اـربة           وتويف شهيدا بالب  .  الزيدية
وقــد " إبلـيس إىل إخوانــه املنـاحيس  "امسهــا رسـالة  : وقيـل ". رسـالة أيب مـرة إىل إخوانــه اـربة   "

إن الكشـاف   : قيـل . ولـه التهـذيب يف التفسـري      .  اطلعت عليها فبـهرتين بأسـلوا الرائـع البـديع         
ه الغـافلني عـن فضـائل أمـري املـؤمنني وخصصـه يف اآليـات الـيت               وتنبيـ . مأخوذ منه بزيادة تعقيد   

نزلت يف اإلمـام علـي، ويف سـائر أهـل البيـت، مث يـذكر اآلثـار الدالـة علـى أـا نزلـت فـيهم ،                   
وجـالء األبصــار يف  . وترتيـه األنبيـاء واألئمـة   . واإلمامـة . واملـؤثرات . وعيـون املسـائل وشـرحه   

. ونصيحة العامة . وترغيب املبتديء وتذكرة املنتهي   . الغراءوالرسالة  . والسفينة. تأويل األخبار 
وللـدكتور  . ١/٤٥٤ولوامـع األنـوار    . ينظـر مطلـع البـدور     . وغريهـا . واملنتخب يف فقه الزيدية   

 .عدنان زرزور رسالة حول احلاكم ومنهجه يف التفسري

 .٤٢٦احلاكم اجلشمي ) ١(

 .٨صوهبة اهللا . ٢/٣/١٨١، والرازي مج١/٢٨٦الطربسي ) ٢(

ينظـر تـأريخ   . غـري ذلـك   : هـ وقيـل  ٢٠٩ت. هو معمر بن املثىن النحوي صاحب التصانيف      ) ٣(
 .٩/٤٤٥وسري أعالم النبالء . ١٣/٢٥٢بغداد 

. قتادة بن دعامة الضرير، تابعي، مفسر، وحمـدث، عـامل بالعربيـة وأيـام العـرب ، والنسـب                ) ٤(
وال .  اهللا تعاىل قدر املعاصـي علـى خلقـه   جرحه الذهيب بالقَدر، ألنه  يسمّي بذلك من أنكر أن   

ومبحث القدر يف عدالة الرواة للدكتور املرتضـى    . ١/١٢٣ينظر طبقات احلفاظ    . جرح بذلك 
 .١٧٥ - ١٥٩ص. بن زيد احملطوري

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٢٨ 

ومن حسن القول معهم األمـر بـاملعروف والنـهي    .  ألنه ميكن قتاهلم مع حسن القول ؛مبنسوخة
 .)٢( على حسن األخالقضومن قال اآلية خاصة ففيها ح.  املنكرعن

: &(#θ àÿ ôã $$sù (#θ ßsxÿ ô¹ $# uρ^. ]وقيل  )٣(هي منسوخة بآية السيف:  قيل]١٠٩: البقرة  :
 وفيـه إشـارة إىل حســن   ، واملـراد بالصـفح اإلعـراض عنــهم والصـرب علـى أذاهـم       ، )٤(ثابتـة هـي  

 .واألول هو الوجه. األخالق
: &¬!uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pRùQ $# uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒr'sù (#θ —9uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! قال السـيد   . ]١١٥: البقرة[ ^#$

 املدينـة أمـره اهللا   #ملا دخـل رسـول اهللا   : اإلمام املقتصد العامل عبداهللا بن احلسني بن القاسم 
−uρ ä!¬& : وأنـزل عليـه    ،تعاىل بالصالة إىل بيت املقدس     Ì� ô± pR ùQ$# Ü> Ì� øó pRùQ $# uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒr'sù (#θ —9uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

، وإىل ذلـــك ذهـــب ابـــن حـــزم ٢/١٢، والقـــرطيب ١/٢٨٦والطربســـي . ١٢٤اإليضـــاح ) ١(
 . يف الناسخ واملنسوخ٥/١٤٢

وقد رجحه اإلمام حممـد     . وهو الراجح   . ٢/٣/١٨١والرازي مج . ١/٢٨٦ي  ينظر الطربس ) ٢(
Ÿωθ&: ويؤيد ذلك قول اهللا تعاىل. ٢/٣٦بن املطهر يف العقود  à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $YΨÍh‹  ]طه: ٤٤[^ 9©

وأيب علـي، وهـو حمكـي عـن اإلمـام البـاقر       . هو قول ابـن عبـاس وابـن مسـعود وأيب العاليـة         ) ٣(
ورجحه أوالً، . ١٢٧واإليضاح . ١/٣٤٧والطربسي . ٢/٣٩ العقيان عقود. والربيع والسدي

 .وكال القولني حسن: مث قال

واحتج بأنه تعاىل مل يأمر بالعفو مطلقًـا بـل إيل   . ١٦وذهب إليه ابن اجلوزي يف املصفى ص  ) ٤(
لـيت  إذا مل تكن الغاية ا: وقد رد عليه اإلمام حممد بقوله. غاية؛ ومثل هذا ال يدخل يف املنسوخ    

: تعلق ا األمر ال تعلم إال شرعا مل  خيرج ذلك الوارد أن يكون ناسخا وحيل حمـل قولـه تعـاىل      
 .٣٨ينظر عقود العقيان ص. إىل أن أنسخه عنكم^ فاعفوا واصفحوا&

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٢٩ 

 وذلـك أن  ، حوهلـا ن ملـا أراد اهللا مـن تقريـب أهـل املدينـة ومـ      ؛ يصـلي إليـه  # وكان  ،^#$!»
  ا وكانوا يعظمون بيت املقدس    أكثرهم كانوا يهود،    ووقع مـا  ،م عند اليهودظُ فلما صلى إليه ع 
 .؟ما صرفه عن قبلة آبائه: ت قريشوقال. يدعو إليه يف قلوم
 وذلـك أـا كانـت قبلـة مجيـع األنبيـاء       ، $ حيـب قبلـة أبيـه إبـراهيم         #وكان رسـول اهللا     

         وأمـا  ،$ه عليـه إال إبـراهيم   لَّـ عليهم السالم غري أنه مل يكن أحد أمـره اهللا ببنـاء البيـت وال د 
 وينظـر يف  ،ىل اهللا يف ذلـك  يـدعو إ   #األنبياء فكانوا يتعبدون بالصـالة إليـه والقصـد وكـان            

�ô‰s% 3“t &: فـأنزل اهللا تعـاىل  ، ويتلفت عند الصالة إىل البيت العتيق ،السماء tΡ |= �=s) s? y7Îγô_ uρ ’Îû 

Ï !$ yϑ ¡¡9$# ( y7̈ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù \'s# ö7 Ï% $yγ9 |Ê ö�s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t�ys ø9 $# 4 ß]øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. 

(#θ —9uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ çν t� ôÜ x© ^. ]فَ ].١٤٤: البقرة نسخ؛ األوىل  اآليـة   هذه اآليـةُ   ت  فاشـت ذلـك علـى   د 

ــود ــالوا ،اليهـ $ &:  وقـ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ  tã ãΝ Íκ ÉJn= ö6Ï% ÉL©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγø‹ n= tæ^ ]ــبحانه ،]١٤٢: البقـــرة ــال سـ  فقـ

ــاىل tΒ$ &:وتعـ uρ $oΨù=yè y_ s's# ö7 É) ø9$# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßìÎ6®Ktƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü=Î= s)Ζ tƒ 4’n?tã 

Ïµ ø‹ t7 É) tã^ ]عنــهممث قــال تقــدس خمــرباً] ١٤٣: البقــرة : &ãΑθ à) u‹ y™ â !$ yγxÿ �¡9$# z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9uρ 

 tã ãΝ ÍκÉJ n=ö6Ï% ÉL ©9$# (#θ çΡ% x. $ yγø‹ n=tæ^ اليهود ومن قـال بقـوهلم   :  يعين بالسفهاء، سِـ  فلمـا نالقبلـةُ ِتخ  

ِســوهــي أول مــا ناملنــرب فــتال هــذه اآليــة # صــعد الــنيب  خ  :&ô‰s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7Îγô_ uρ ’Îû 

Ï !$ yϑ مث نزل فصلى م الظهر إىل الكعبة البيت العتيق يف النصف من شعبان لثمانية عشـر       ^ 9$#¡¡
وصلى إىل بيت املقدس سبعة عشر شه،ا من مقدم املدينةشهر ١(ار(. 

                                                                                       

 .، وما بعدها١٢٦واإليضاح . ٢/٣٩ينظر عقود العقيان ) ١(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٣٠ 

ــاىل  ــه تع $! &:قول oΨs9 uρ $ oΨè=≈yϑ ôã r& öΝ ä3 s9uρ öΝ ä3 è=≈yϑ ôã r&^] ــرة ــيب ]١٣٩: البق ــر الكل ــل  )١ ( ذك ــن أه ــريه م  وغ

 ألن ؛األوىل أـا غـري منسـوخة   : قال شيخنا اإلمام احلاكم. )٢(التفسري أا منسوخة بآية السيف   
 .)٣( ال تنايف اجلهاد وال تسقط وجوبهاآلية

ــاىل  ــه تعــــ =| &:قولــــ ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# β Î) x8t� s? # ·� ö� yz èπ §‹ Ï¹uθ ø9$# Ç ÷ƒy‰Ï9≡uθ ù= Ï9 

tÎ/t� ø% F{$# uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ) ym ’n?tã tÉ) −F ßϑ ø9  اختلف العلمـاء يف هـذه اآليـة علـى       ] ١٨٠: البقرة[ ^#$
: ومنـهم مـن قـال   . ثـر عليـه األك  و،منسوخة يف الكل من األقارب: فمنهم من قال  : ثالثة أوجه 

 مث اختلفـوا بـأي   ، منسـوخه فـيمن يـرث   ،ثابتة فـيمن ال يـرث  :  ومنهم من قال،)٤(ثابتة يف الكل 
: #بالسـنة وهـي قولـه    :  وقيـل $ وهو اختيار اهلادي    ،بآية املواريث : فقيل  . ؟دليل نسخ 

                                                                                       

ــًا بالتفسـري وأنسـاب العـ         . حممد بن السائب  ) ١( ت . جـِرح بالتشـيع  . رب وأحـاديثهم كـان عامل
 .٣٤٠ص٩وأعيان الشيعة ج. ١٨٠ص٩ذيب التهذيب ج. هـ١٤٦

 .٩وهبة اهللا . ١/١٥٥اخلازن ) ٢(

 .٢٠/٤٠ينظر عقود العقيان . واإلمام ابن املطهر. ١٦وإليه ذهب ابن اجلوزي ص) ٣(

 إـا منسـوخة   :وقيـل . إا منسـوخة : واختلف يف هذه اآلىة فقيل : ١/٤٩٣قال الطربسي   ) ٤(
إا غري منسوخة أصالً ، وهو الصـحيح عنـد احملققـني    : وقيل. يف املواريث ثابتة يف غري الوارث    

من أصحابنا ألن من قال إا منسوخة بآية املواريث فقوله باطل بـأن النسـخ بـني اخلـربين، إمنـا          
، فكيـف تكـون هـذه    يكون إذا تناىف العمل مبوجبهما، وال تنايف بني آية املواريث وآيـة الوصـية    

 .ناسخة بتلك مع فقد التنايف
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 ٣١ 

والنسـخ  .  علـي   عـن أيب   ،باإلمجـاع :  وقيل ،)١($ وهو اختيار املنصور باهللا      "ال وصية لوارث  "
 . وهو قول األكثر،عند حيىي وعبداهللا عليهما السالم  ال يصح)٢(باإلمجاع

ــاىل  ــه تع =|&:قول ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏGä. ’n?tã šÏ% ©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% ^ ]١٨٣: البقــرة[ 
صـب  يشرب ومل ي فمن نام مل يأكل ومل ،كان الصيام على الذين من قبلنا من العتمة إىل العتمة     

أبـو  :  وهو رجـل يقـال لـه    ، حىت كان من أمر األنصاري ما كان ،من أهله حىت يفطر من الغد     
 فـأتى بـه    مـن متـرٍ  اً فعمـل يف بعـض حـوائط املدينـة فأصـاب مـد             ،)٣(مة بن أنس  ر وامسه صِ  ،قيس

فـرغ   ملـا بـه مـن الـوهن والتعـب قبـل أن ت      ؛زوجته وهو صائم فأبدلته مبد دقيق فعصدته له فنـام    
 ، فكـره أن يعصـي اهللا ورسـوله   ، مث جـاءت بـه حـني فرغـت فأيقظتـه ليأكـل        ،امرأته من طعامـه   

 وهو # فمر برسول اهللا ،ا من غده مث أصبح صائم،فطوى تلك الليلة مع ما تقدم من يومه 

                                                                                       

، وقد استبعد ذلك ألن اخلـرب لـو سـلم مـن     ١/٤٩٤، والطربسي ٢/٥٤ينظر عقود العقيان  ) ١(
كل قدح، لكان يقتضي الظن، ولو سلمنا اخلـرب مـع مـا ورد مـن الطعـن علـى روايـه خلصصـنا            

الثلث ألن ظاهر اآليـة يقتضـي أن   عموم اآلية، ومحلناها على أنه ال وصية لوارث مبا يزيد على      
 .الوصية جائزة هلم جبميع ما ميلك

وقول من قال حصول اإلمجاع علـى أن الوصـية ليسـت بفـرض يـدل علـى            : قال الطربسي   ) ٢(
يفسد بأن اإلمجاع إمنا هو على أا ال تفيد الفـرض ، وذلـك ال مينـع مـن كوـا            . أا منسوخة 

 .٤٩٤ص١ج. مندوبا إليها ومرغبا فيها 

شاعر جاهلي، ترهب ، وفارق األوثان يف اجلاهلية، أدرك اإلسـالم يف شـيخوخته ، وكـان           ) ٣(
 .١/٢٩٠االستيعاب . يعظم اهللا يف اجلاهلية، وأسلم عام اهلجرة

 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٣٢ 

 فـأخربه مبـا كـان مـن خـربه فسـكت         ،القد أصبحت يا أبا قيس طليحـ      :  فقال له    ،طليح جمهود 
 .#عنه 

ر بن اخلطاب يف رجال قد أصابوا نساءهم يف شهر رمضان فخافوا أن يذكر أمـر أيب     وكان عم 
استغفر لنا يا رسـول  :  فقام عمر يف أولئك الناس فقالوا،روا معهذكَيقيس يف شيء من القرآن فَ     

:  فـأنزل اهللا . ا بـذلك يـا عمـر   ما كنت جدير: "# فقال رسول اهللا ،اهللا فإنا قد واقعنا النساء 
&¨≅Ïm é& öΝ à6 s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9$# 4’ n<Î) öΝ ä3 Í← !$|¡ ÎΣ ^ ]١٨٧: البقــرة[،ِســ فنــيام   خ  ذلــك مــن الص

θ#) &:قوله تعـاىل   وب - فاحلمد هللا الذي رفع عنا اآلصار        ،)١(األول è=ä. uρ (#θ ç/u�õ° $# uρ 4®L ym t ¨t7 oKtƒ ãΝ ä3 s9 

äÝ ø‹ sƒø:$# âÙ u‹ ö/F{$# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø:$# ÏŠ uθ ó™ F{$# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9$#^ ]ــرة ــال   . ] ١٨٧: البق ــه رجــل فق ــام إلي ــا : فق ي
 ريضعـ  لَكإنـ  : "# فقـال الـنيب   ؛ أرأيـت اخلـيط األبـيض واألسـود مهـا اخليطـان      ،رسول اهللا 

أنـه  : األول: وقد اختلف العلمـاء يف هـذه اإلشـارة علـى قـولني            . )٢(" إمنا هو الليل والنهار    ،افَالقَ
كان صيام ثالثة أيام :  فقيل،مث اختلف هؤالء. ا وابن عباس عن معاذ وقتادة وعط،غري رمضان
 . )٤(عاشوراء: وقيل. )٣(يف كل شهر

                                                                                       

 .١١وذكر ما يوافق ذلك هبة اهللا ص. ١/١٧٦األحكام ) ١(

 األســود أمهــا مــا اخلــيط األبــيض مــن اخلــيط: "ولفظــه. ٤٢٤٠رقــم . ٤/١٦٤٠البخــاري ) ٢(
ال، بـل هـو سـواد الليـل     : إنك لعريض القفا، إن أبصرت اخليطني مث قال): ص(اخليطان؟ فقال  

ال ولكنـه بيـاض النـهار    : والسائل عدي بـن حـامت، ويف روايـة فتبسـم فقـال           . وبياض من النهار  
 .١٧٨ رقم ١٧/٧٩والطرباين يف الكبري ". وسواد الليل

 .٢/٩والطربسي . ١٤٧اإليضاح ) ٣(

 .١٤٦اإليضاح . وهو قول عائشة) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٣٣ 

 ،أوجـب اهللا صـيامه علـى كـل أمـة     : قيـل . )١(إلشارة باملعدودات إىل شهر رمضـان   هذه ا : وقيل
 مث ،لمـ ال فأجأوجب اهللا الصيام أو: وقيل.  وعليه األكثر#فكفرت به األمم غري أمة حممد       

ب٢(وهو األوىل: قال القاضي. ر رمضانشه:  فقال ،ني(. 
n?tã’ &:قولـــه تعـــاىل  uρ šÏ% ©!$# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3 ó¡ ÏΒ^ ] كـــان  :  قيـــل]١٨٤:البقـــرة

  فعلـى  ، وأفـدى ، وإن شـاء أفطـر  ، فإن شـاء صـام   ،ا بني الصيام وبني الفدية    املكلف بالصيام خمري 
& : مث نسـخ ذلـك بقولـه   ؛فطر الفديـة   علـى مـن أطـاق الصـوم فـأ          ،هذا yϑ sù y‰Íκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ t� öκ ¤¶9$# 

çµ ôϑ ÝÁuŠ ù= sù ^] ١٨٥: البقـرة[
 فلمــا نزلــت اآليــة مل يكــن ألحــد أن يفطــر وهــو يطيــق الصــوم يف  ،)٣ (

حوهـو  .)٤( عـن السـدي  ، وليس فيها نسخ،نزلت اآلية يف الشيخ اهلم الذي ال يطيق  : وقيل. رض
ف ال ذَمعـىن اآليـة وعلـى الـذين ال يطيقونـه فحـ        :  ألنـه قـال    ؛$ على مذهب حيىي     )٥(األقرب

 : وهو يريدها كما قال الشاعر
 نــــزلتم مـــــرتل األضـــــياف منـــــا 

 
ــ     )٦(ى أن تشــــــتمونارفعجلنـــــا الِقـــ

 
                                                                                       

 .٢/٩الطربسي . عن ابن عباس واحلسن) ١(

 .٢/٩الطربسي ) ٢(

 .١٤٩واإليضاح . ١٨واملصفى . ١١هبة اهللا ) ٣(

وهو قـول سـعيد بـن املسـيب، وروايـة عـن ابـن               . ١/٥٧وعقود العقيان   . ٢/١٠الطربسي  ) ٤(
لرمحن بـن أيب كرميـة، حمـدث،      هو إمساعيـل بـن عبـدا      : والسدي. ١٥١عباس كما يف اإليضاح     

 .٤/٢٥٦ينظر سري أعالم النبالء . هـ١٢٧تويف . مفسر

 .األقرب إىل نسخه). أ(يف . األوىل): ب(يف ) ٥(

 .فحذف الشاعر ال وهو يريدها واملعىن فجعلنا القرى أن ال تشتمونا) ٦(
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 ٣٤ 

�ξ&: وقد يـذكر ال وهـو ال يريـدها كمـا قـال             y∞ Ïj9 zΟ n= ÷è tƒ ã≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9  معنـاه   ]احلديـد : ٢٩[ ^ #$
 :الشاعروقال . ليعلم أهل الكتاب

ــ ــوم جـ ــاكمدبيـ ــحتم أبـ  ود ال فضـ
 

 )١(وساملتموا واخليل تـدمي شـكيمها     

θ#)&: قولـــــــه تعـــــــاىل  è= ÏG≈s% uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# tÏ% ©!$# óΟ ä3 tΡθ è=ÏG≈s) ãƒ Ÿω uρ (# ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 �χ Î) ©! $# Ÿω �= Åsãƒ 

šÏ‰tG ÷è ßϑ ø9$# ^ ]لكفـار إال مـن   كان يف ابتـداء اإلسـالم ال جيـوز قتـال أحـد مـن ا             ]  ١٩٠:البقرة

Ÿωuρ (#ÿρ&: قوله تعاىل  ل ؛قاتل ß‰tG÷è s? ^        قولـه تعـاىل   فنسـخ ذلـك ب    ،يعين إىل قتـال مـن مل يقـاتلكم: 

&(#θ è=ÏG≈s% uρ šÅ2Î� ô³ ßϑ ø9 $# Zπ ©ù !% x. $ yϑ Ÿ2 öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈s) ãƒ Zπ ©ù !$ Ÿ2^ ]وبقولـه  ،]٣٦: التوبة  :&(#θ è= çGø% $$ sù 

tÏ. Î� ô³ ßϑ ø9$# ^]٥:التوبة[
وال تعتـدوا يف قتـال     : )٣(عـن ابـن عبـاس وجماهـد       . حمكمة   اآلية:  وقيل ،)٢ (

ألول هـو الوجـه عـن أيب علـي     وا. والنساء. وال تعتدوا يف قتال الصبيان   : ا وقيل أيض  ،أهل مكة 
  .)٤(واحلسن

                                                                                       

ضــة يف فــم والشــكيمة يف اللجــام احلديــدة املعتر. ١/١٧٨األحكــام . أراد فضــحتم أبــاكم ) ١(
 :وروي . الفرس

ــاكم    ــد فضــحتم أب ــدود ق ــوم ج  وســاملتموا واخليــل تــدمى حنورهــا  بي
 . معجم البلدان٢/١١٤. وجدود اسم موضع يف أرض بين متيم. وهو لقيس بن عاصم املنقري

 

 .١٥٦واإليضاح . ١٢هبة ) ٢(

 .٤/٤٤٩سري أعالم النبالء . هـ١٠٣ جماهد بن جرب أو جبري، مفسر حمدث مقرئ، ت )٣(

 .٢/٥٧وعقود العقيان . ٢/١٥٦الطربسي ) ٤(
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 ٣٥ 

ــاىل  ــه تع Ÿω&: قول uρ öΝ èδθ è=ÏG≈s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰Éf ó¡ pRùQ $# ÏΘ#t� ptø: $# 4®Lym öΝ ä.θ è=ÏF≈s) ãƒ ÏµŠ Ïù^ ]ــل ق،]١٩١:البقــرة : ي

öΝ&: اآلية هذه منسوخة بآية السيف وبقوله     èδθ è= ÏG≈s% uρ 4®Lym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ÷F Ïù^ ] ذا  هـ ]١٩٣:  البقـرة
ابتداء القتـال يف احلـرم    وال جيوز عندهم  ،وقيل غري منسوخة  . )١(قول أكثر العترة عليهم السالم    

 . واألول الوجه،)٢(عن جماهد
ــاىل  ــه تعـــــ �š &:قولـــــ tΡθ è= t↔ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ( ö≅è% !$ tΒ Ο çF ø) xÿΡ r& ô ÏiΒ 9� ö� yz Èøy‰Ï9≡uθ ù= Î=sù tÎ/t� ø% F{$# uρ 

4’yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ ÈÅ3≈|¡ pRùQ $# uρ Èø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 يـة وردت يف التطـوع وال نسـخ    هـذه اآل :  قيل ]٢١٥: البقـرة [ ^#$
: وقيـل . )٤( عن السـدي ،اآلية وردت يف الزكاة مث نسخت ببيان مصارف الزكاة  : وقيل. )٣(فيها

 ألن دفــع ؛)٥( وفريضــة فــيمن عــدامها،ففــي الوالــدين تطــوع: يف الزكـاة املفروضــة ويف التطــوع 
٦(االزكاة إىل اآلباء واألمهات واألوالد ال جيوز إمجاع(. 

ــاىل ــه تعـ y7&: قولـ tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç tã Ì� öκ ¤¶9$# ÏΘ# t�ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠÏù ( ö≅è% ×Α$tF Ï% ÏµŠ Ïù ×�� Î6x. ( <‰|¹ uρ  tã È≅‹ Î6y™ 

«!$# 7� øÿ à2 uρ  Ïµ Î/ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t�y⇔ ø9 $# ßl# t� ÷zÎ) uρ  Ï&Î# ÷δ r& çµ ÷ΨÏΒ ç�t9 ø. r& y‰ΨÏã «!$# ^ ]ــرة ــل]٢١٧: البق :  قي
      ا يف أول ا بن احلضرمي مشـركً نزلت يف قصة واقد بن عبداهللا رجل من املسلمني حني قتل عمر

                                                                                       

 .١٢، وهبة اهللا ١٥٧واإليضاح . ٢/٣٢، والطربسي ٢/٥٩عقود العقيان ) ١(

 .١٥٦واإليضاح . ٢/٣٢ينظر الطربسي . وهو قول ابن عباس ) ٢(

 .١/٦١ينظر عقود العقيان .  وهو قول احلسن، ورجحه اإلمام حممد بن املطهر)٣(

 .٢/٤٦٧والطربي . ٢/٦١وعقود العقيان . ٢/٧١الطربسي ) ٤(

 .٢/٧٠الطربسي ) ٥(

 ).ج(و ) ب(ساقطة يف . إمجاعا) ٦(
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 رجب فعم استحلوا الشهر احلـر    يهـي  :  فقيـل ،واختلفـوا . )١( فرتلـت اآليـة  ،امرهم املشركون بأ
 وهـو إمجـاع العتـرة    ، عـن أيب علـي والقاضـي   ، وجيوز قتال الكفار يف الشهر احلرام      ،)٢(منسوخة

 . واألول هو الوجه،)٤( عن مجاعة،التحرمي ثابت مل ينسخ:  وقيل،)٣(عليهم السالم
y7tΡθ  &:قولـــه تعـــاىل è= t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9$# Î� Å£ ÷�yϑ ø9$# uρ ^ ]وقولـــه،]٢١٩:  البقـــرة  :& ÏΒuρ ÏN≡t� yϑ rO 

È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9$# É=≈uΖ ôã F{$#uρ tβρ ä‹Ï‚ −Gs? çµ ÷Ζ ÏΒ #\� x6 y™ $»% ø— Í‘ uρ $·Ζ |¡ym ^]٥( هذه اآلية منسـوخة    ]النحل: ٦٧( 

pκ$&: قولـــــه تعـــــاىلب š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø:$# ç�Å£ øŠ yϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9ø— F{$#uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ 

È≅yϑ tã Ç≈sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥tG ô_ $$sù öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ ßs Î=øÿ è?^ ]ــدة ــه تعـــاىل  وب،]٩٠:املائـ $ %ö≅è&: قولـ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym 

}‘ În/u‘ |· Ïm≡uθ xÿ ø9$# $tΒ t�yγsß $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ z sÜ t/ ^ ]قال الشاعر، واإلمث اسم للخمر،]٣٣: األعراف  

  عقلــيى ضــلَّتــ ح اإلمثَبتِرشــ
 

ــ  ــاكذَكَـ ــمـ اإلثـ ــبهذْ يـ  )٦(وِلقُالع ِبـ

y7tΡθ&: #وقـد قـال عزوجــل عنـد مســألة النـاس لرســول اهللا       è=t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì�ôϑ y‚ø9$# Î�Å£÷�yϑø9$# uρ ( ö≅è% 

!$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øOÎ) ×��Î7Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨtΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$yϑ ßγ ßϑøO Î)uρ ç�t9ò2r& ÏΒ $yϑ Îγ Ïèøÿ ¯Ρ ^ ] وال خـــــــالف أن ،]٢١٩ :البقــــــرة 

                                                                                       

 .٥٥أسباب الرتول للواحدي ) ١(

 .٢٠واملصفى . ١٢هبة اهللا ) ٢(

 .٢/٦٣عقود العقيان ) ٣(

 .١٦٠، وجماهد كما يف اإليضاح ٢/٦٣ومنهم عطا كما يف عقود العقيان ) ٤(

 . ١٣ة اهللا وهب. ١٦٦اإليضاح ) ٥(

 .١٢/٦ولسان العرب . ٢/٨١الطربسي ) ٦(
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 ٣٧ 

.  وهـو اختيـار القاضـي    فقيـل ـذه اآليـة    ،واختلفوا مبا حرمـت   .  مث حرمت  ر كانت حالالً  اخلم
 .بآية املائدة: وقيل

ــاىل  ــه تع �š &:قول tΡθ è= t↔ó¡ o„ uρ # sŒ$tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ È≅è% uθ øÿ yè ø9 ــة يف التطــوع :  قيــل] ٢١٩:البقــرة[ ^#$ . اآلي
 وهـي منســوخة بآيــة  ،ةيف الفريضــ: وقيــل. ا مــن عفـو خطــام الدابـة  ذًهــو الفضـل أخــ : والعفـو 
  .$وهو الوجه عند إمامنا املنصور باهللا . )١(الزكاة

ــاىل  ــه تعـــــ Ÿω &:قولـــــ uρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈x. Î� ô³ ßϑ ø9$# 4®Lym £ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπ oΨÏΒ÷σ •Β ×�ö� yz  ÏiΒ 7π x. Î�ô³ •Β öθ s9 uρ 

öΝ ä3 ÷Gt6yfôã r& 3 Ÿω uρ (#θ ßsÅ3Ζ è? tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9 $# 4 ®Lym (#θ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ ö7 yè s9 uρ í ÏΒ÷σ •Β ×� ö� yz  ÏiΒ 78 Î� ô³ •Β öθ s9uρ 

öΝ ä3 t6yfôã r& ^ ]فمنـهم مـن   : واختلفـوا فيـه  .  اآلية تدل على حتـرمي نكـاح املشـركات       ]٢٢١: البقرة
 ومنـهم مـن   ، وال نسخ وال ختصيص يف اآلية   ،املراد به الوثنية واوسية دون أهل الكتاب      : قال

مث اختلـف  . )٢(رك من جهة الشرع يطلق علـى الكـل     لش ألن ا  ؛إن اآلية تناول كل الكفار    : قال  
ــوال  ــة أق ــى ثالث ــدة    : هــؤالء عل ــة يف املائ ــات باآلي ــة منســوخة يف الكتابي ــزعم بعضــهم أن اآلي ف

بآيـة  [وزعم بعضـهم أـا خمصوصـة ـا          . )٤( وجماهد والربيع  )٣( عن ابن عباس واحلسن    ،]٥[رقم

                                                                                       

 .١٦٨واإليضاح . ١٤٧وابن حزم . ١٤هبة اهللا ) ١(

 .١/٢٢ينظر املاوردي ) ٢(

سـري أعـالم النـبالء    . هــ ١١٠ت . احلسن بن أيب احلسن البصري من التابعني، مفسر حمدث  ) ٣(
 .٤٤٠واملعارف . ٤/٥٦٣

  .٥١٢ص٢ج٢، والطربي مج٢/٨٤الطربسي ) ٤(
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 ٣٨ 

م أا على ظاهرهـا يف حتـرمي نكـاح كـل     وزعم بعضه. )٢( وقتادة)١( عن سعيد ابن جبري ،]املائدة
 وهو مـذهب  ، روي ذلك عن ابن عمر وحممد بن علي الباقر،كتابية كانت أو مشركة   : كافرة

وتأول اهلادي يف األحكام آية املائدة إذا أسـلمت بعـد أن    . )٤( عليهما السالم    )٣(اهلادي والقاسم 
 .كانت كتابية

                                                                                       

سـري أعـالم النـبالء    . هــ ٩٥تابعي، حمـدث ومفسـر مـن العلمـاء العبـاد، قتلـه احلجـاج سـنة                 ) ١(
٤/٩٥. 

 .٢/٨٤الطربسي ) ٢(

هو اإلمام أيب حممد القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بـن إبـراهيم بـن احلسـن بـن احلسـن ابـن             ) ٣(
 وهـو مـن أقمـار    .علي بن أيب طالب عليهم السالم، امللقـب بالرسـي لتمركـزه يف جبـل الـرس           

.  هـ١٧٠العترة الرضية، انتهت إليه الرئاسة يف عصره ومتيز بالفضل على آبناء دهره، ولد سنة   
تـويف  . ، ولبث يف دعاء اخللـق إىل اهللا  إىل أن تـويف يف جبـل الـرس     ١٩٩ودعا إىل اخلالفة سنة    

 .  هـ٢٤٥ هـ ، وهو الصحيح ألن اهلادي ولد سنة ٢٤٦سنة 
فِمنهـا كَتـاب   . ب، والتصانيف الرايقة ِفي علم الكالم، وغريه مـن الفنـون   العلم العجي $ وله  

والـرد علَـى   . والـرد علَـى ابـن املقفـع       . و الدليل الصغري، والعدل والتوحيد الكـبري      .الدليل الكبري 
وكتـاب  . واملسترشد، والـرد علَـى اـربة، وتأويـل العـرش والكرسـي علَـى املشـبهة                . النصارى

.  نقلت عنه ِفي حمـاورة امللحـد، والناسـخ واملنسـوخ، واملكنـون يف اآلداب واحلكـم            املسألة اليت 
واحلدائق الوردية  . ٥/١٧١واألعالم . ٢٦٢/ ١والشايف . ١٤٥ينظر التحف شرح الزلف ص

٢/٢. 

 .١٧٠واإليضاح . ٢/٨٤والطربسي . وما بعدها. ١/٣٠٧ األحكام )٤(
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 ٣٩ 

(àM≈s&: قولـه تعـاىل   ¯=sÜ ßϑ ø9 $#uρ š∅ óÁ−/u�tI tƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡ r'Î/ sπ sW≈n= rO & ÿρ ã� è% ^ ] كــان يف :  قيـل ،] ٢٢٨: البقـرة
 مـامل تضـع ولـدها سـواء     ،ق الرجل امرأته وهي حبلى فهو أحـق برجعتـها    ابتداء اإلسالم إذا طلَّ   

β &: أو أقل فنسخ اهللا تعـاىل ذلـك بقولـه       ،كان ذلك ثالثة أو أكثر     Î*sù $ yγs) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB … ã&s! . ÏΒ 

ß‰÷è t/ 4®L ym yxÅ3Ψs? %¹` ÷ρ y— çνu� ö� xî ^ ]٢٣٠:البقرة[
) ١(. 

ــاىل  ــه تعــ Ÿω &:قولــ uρ ‘≅Ïts† öΝ à6 s9 β r& (#ρ ä‹è{ ù's? !$ £ϑ ÏΒ £ èδθ ßϑ çF ÷�s?#u $º↔ ø‹ x© Hω Î) β r& !$sù$sƒ s† �ωr& $ yϑŠÉ) ãƒ 

yŠρ ß‰ãm «!$# ( ÷β Î* sù ÷Λä øÿ Åz �ωr& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρ ß‰ãn «! $# Ÿξ sù yy$oΨã_ $yϑ Íκ ö� n= tã $ uΚ‹ Ïù ôNy‰tG øù $#  Ïµ Î/^ ]البقــــــــرة :

ــة] ٢٢٩ ــل.  اآليــ ــوخ ب : قيــ ــة منســ ــاىل إن أول اآليــ ــه تعــ β÷&: قولــ Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏG ó™ $# 8l÷ρ y— 

šχ% x6 ¨Β 8l÷ρ y— óΟ çF ÷�s?#u uρ £ ßγ1y‰÷n Î) #Y‘$sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹è{ ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹ x© ^]ــاء ]٢٠: النسـ
ــة،)٢ ( .  اآليـ

وأول خمتلعـة  . ةلعـ ستثناء خيص إباحـة األخـذ مـن املختِ     واال. ليست مبنسوخة وهو الوجه   : وقيل
 # فأتـت الـنيب   ،)٣( كانت عند ثابت بن قيس بـن مشـاس       ،كانت يف اإلسالم مجيلة ابنة سهل     

 وكـان تزوجهـا   ؟أتردين عليـه حديقتـه  : # فقال هلا ، ال أنا وال ثابت،يا رسول اهللا  : فقالت
هـل يطيـب يل   :  فقـال ثابـت  ،لزيادة فالأما ا: #نعم وأزيد فقال    :  فقالت ،على حديقة خنل  

 .)٤( فطلقها عليه،نعم:  قال،ذلك يا رسول اهللا

                                                                                       

 .الطالق مرتان :  نسخ هلا، قوله تعاىلعن احلسن البصري ال. ٦١٢ص٢ج٢الطربي مج) ١(

 .٢/٢/٢٢٩الطربي) ٢(

 .١٢٤املصابيح ) ٣(

 .٢/١٢٠٣ورأب الصدع . ٣/٢٥٥والدارقطين . ٢/٦٦٣ابن ماجه ) ٤(
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 ٤٠ 

ــاىل  ــه تعــــ %tÏ&: قولــــ ©!$# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6ΨÏΒ tβρ â‘ x‹tƒuρ % [`≡uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹uρ Ο ÎγÅ_≡uρ ø— X{ $ ·è≈tG̈Β ’n< Î) 

ÉΑ öθ y⇔ ø9$# u� ö� xî 8l#t� ÷zÎ) ^ ]  وهلـا النفقـة يف   ،تدت سـنة  كانت املرأة إذا مات زوجها اع  ]٢٤٠: البقـرة 

ــه ــه ،مال ــدة ب ، والســكىن يف مرتل ــاىل  فنســخ اهللا امل ــه تع %tÏ&: قول ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒuρ 

% [`≡uρ ø— r& z óÁ −/u� tI tƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡ r'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9� åκ ô− r& #Z� ô³ tã uρ^ ]٢٣٤: البقرة[
) ١(، ون ساليت فيهـا بآيـة     الوصيةَ خ 

. ال وصـية لـوارث  : #بقـول الـنيب    : وقيـل . )٢(ومـن قـال بقولـه     . $هلـادي   املواريث عند ا  
 ؛ا لوجـوب النفقـة  ه للمدة ال يكون نسخ ونسخ ،$ وهو اختيار املنصور باهللا      ،وعليه األكثر 

. هـذا مـذهب األكثـر   . ا لآلخـر  أحـدمها ال يكـون نسـخ    خسن فَ ،ألن اآلية إذا تضمنت حكمني    
ورجـح احلـاكم أن اآليـة منسـوخة علـى كـل حـال ومل        . ظـر وعلى قول املؤىد باهللا يف ذلـك ن     

 .يفصل
#Iω oν&: قوله تعـاىل   t� ø. Î) ’Îû ÈÏe$!  ذكـره اإلمـام املنصـور       ، نسـخت بآيـة السـيف      ]٢٥٦: البقـرة [ ^#$

ــد، وهــو قــول الســدي $بــاهللا  ليســت :  وقيــل،)٤( وهبــة اهللا أيب القاســم املفســر،)٣( وابــن زي

                                                                                       

 .١٤٨وابن حزم . ١٥وهبة اهللا . ١٨٢واإليضاح . ٣١املصفى ) ١(

 .٣/١١٥ينظر القرطيب ) ٢(

لـه تفسـري   . هــ ١٨٢ت . مفسـر وحمـدث  زيد بـن عبـدالرمحن بـن زيـد بـن أسـلم العمـري،          ) ٣(
 .٨/٣٤٩سري أعالم النبالء . وكتاب يف الناسخ واملنسوخ. القرآن

ت . وهبة اهللا هو ابـن سـالمة بـن نصـر املفسـر      . ٢/١٦٢والطربسي  . ١٩١ينظر اإليضاح   ) ٤(
واملسـائل املنثـورة    . وله الناسخ واملنسوخ يف القرآن، والناسخ واملنسوخ مـن احلـديث          . هـ٤١٠
 .٨/٧٢واألعالم . ١٤/٧٠تأريخ بغداد . نحويف ال
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 ٤١ 

واسـتدلوا بـه أن   .  ألنه مـن قبيـل االعتقـاد    ؛ اإلكراه يف الدين واملراد ا أنه ال يصح  ،مبنسوخة  
 .نزلت يف أهل الكتاب: وقال عبداهللا بن احلسني. ه وعتاقه وبيعه ال يقعركْمـطالق ال

#) &: قوله تعاىل  ÿρ ß‰Îγ ô© r&uρ # sŒ Î) óΟ çF ÷è tƒ$ t6s?^ ]فنسـخ  ،إن الكتابة واإلشهاد كانا واجـبني   :  قيل ]٢٨٢ 

β÷&: قولــه تعــاىلذلــك ب Î*sù z ÏΒr& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “ Ï% ©!$# z Ïϑ è? øτ $# … çµ tF uΖ≈tΒ r&^ ]٢٨٣[
 وإذا ،)١ (

ِسنوال نسخ يف اآلية،املراد باالشهاد والكتابة الندب   : وقيل، الوجوب مل ينسخ االستحباب    خ  .
 .وهو الوجه
β&: قوله تعـاىل   Î) uρ (#ρ ß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& ÷ρ r& çνθ àÿ ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª!  اآليـة تـدل     ]٢٨٤[ ^ #$

 مـن   املـؤمن خـري   نيـةُ  " # وذلـك يوافـق قولـه        ،)٢(زمعلى أن اهللا تعاىل يؤاخذ بـالظنون والعـ        
 وأن العبد ال يؤاخـذ بـالعزم وهـذا ال جيـوز لـورود      ، وذهب بعضهم إىل أا منسوخة     ،)٣("عمله

 .الداللة على خالفه
#Ÿω ß&: قولــــه تعــــاىل   Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) $ yγyè ó™ ãρ 4 $yγ s9 $ tΒ ôM t6|¡ x. $ pκö� n=tã uρ $tΒ ôMt6|¡ tF ø. $# 3 $oΨ−/u‘ Ÿω 

!$tΡ õ‹Ï{#xσ è? β Î) !$uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρ r& $tΡ ù'sÜ ÷zr&^ ]ظاهر اآلية يدل على أن العبد مكلف باستعمال مجيـع        ] ٢٨٦

�ß‰ƒÌ &:قوله تعاىل  فنسخ ذلك ب   ،وسعه ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠø9 ر ذلك هبـة اهللا املفسـر        ذك ]١٨٥[^ #$

                                                                                       

، وابــن حــزم ١٩٦اإليضــاح . هــو قــول أيب ســعيد واحلســن وابــن زيــد واحلكــم والشــعيب  ) ١(
١٤٩. 

 .والعزوم) أ(يف . ٢/٢٦٦الطربسي ) ٢(

وعمل املنافق خـري مـن نيتـه ، وكـل يعمـل      :  متامه٥٩٤٢رقم . ٦/١٨٥الطرباين يف الكبري    ) ٣(
 .ملؤمن عمالً نار يف قلبه نورعلى نيته، فإذا عمل ا
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 ٤٢ 

 م بـأمرٍ ترمِـ إذا أْ: "# واملراد باآلية يف الواجب قال النيب          ،واألوىل أا غري منسوخة   ]. ١٦[
 .)١("فأتوا به ما استطعتم

 
 

 آل عمران مدنیة باإلجماعالسورة التي یذكر فیھا 
χ &:قولــه تعــاىل  Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? $yϑ ¯Ρ Î*sù š� ø‹ n= tã à÷≈n= t6ø9 ــ ]٢٠[ ^ #$  ،)٢(نســخت بآيــة الســيف  : لقي

 .نزلت يف أهل الكتاب وليست مبنسوخة: وقيل
Hω&: قولــه تعــاىل Î) β r& (#θ à) −Gs? óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è?^ ]قــال جماهــد]٢٨  :ــِقكانــت التة يف أول اإلســالمي، 

ليسـت  :  وقيـل ،)٤( وهي منسوخة بآية السـيف ،)٣(أعز اهللا دينه بوجوب اجلهاد  فالفأما بعد أن  
 .)٥( وعن اهلجرة وهو الوجه،والعمل بالتقية جائز عند العجز عن اجلهاد ،مبنسوخة

                                                                                       

 .٢/٩٧٥ومسلم . ٦٨٥٨ رقم ٦/٢٦٥٨البخاري ) ١(

 .١/٤٢٩، واخلازن ١٦، وهبة املفسر ١٤٢، وابن حزم ٢٢املصفى ) ٢(

 .بوجود الناصر) أ(يف . ٤/٢٨، والقرطيب ١/٤٣٦البغوي) ٣(

 .٢/٣٥٦، كما يف الطربسي ١٤٩، وابن حزم ١٦، وهبة اهللا ٢٢املصفى ) ٤(

 اإلمامية فالتقية جائزة يف األحـوال كلهاعنـد الضـرورة، وال يوجبـون اجلهـاد واخلـروج               أما) ٥(
على الظلمة خبالف أئمة آل البيت أمثـال زيـد بـن علـي، والـنفس الزكيـة، وحيـىي بـن عبـداهللا،                   

أما بعد الثورة اإلسالمية فقد سلكوا      . والداعي والناصر . واحلسني الفخي، والقاسم بن إبراهيم    
 .ةخط الزيدي
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 ٤٣ 

$&: قولــه تعــاىل pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u (#θ à) ®? $# ©!$# ¨, ym µ Ï?$ s) è?^ ]ــه  ب،هــي منســوخة:  قيــل]١٠٢ قول

θ#)&: تعاىل à) ¨? $$sù ©! $# $tΒ ÷Λä ÷è sÜ tF ó™$# ^ ] ٢(زيـد والسـدي   وابـن  )١( عن قتـادة والربيـع    ].١٦: التغـابن( .
 ألن من اتقـى  ؛هذا خطأ: )٥( وقال أبو علي،)٤(ليس يف آل عمران منسوخ سواها     : )٣(قال مقاتل 

 . )٦(ز نسخه ألنه إباحة لبعض املعاصي ومثل هذا ال جيو،مجيع املعاصي فقد اتقى اهللا حق تقاته

 
 
 
 

                                                                                       

 .هـ١٣٩ الربيع بن أنس البكري، حمدث، ت)١(

 .٣/٤/٤١والطربي . ٢/٨٤، وعقود العقيان ٢/٣٥٦والطربسي . ٢٠٣اإليضاح ) ٢(

 .٢٨/٤٣٠ذيب الكمال . هـ١٥٠ت . مقاتل بن سليمان، من كبار املفسرين ) ٣(

 .٢/٨٤عقود العقيان ) ٤(

 وهـو مـن متكلمـي املعتزلـة،            ٢٣٥ سنة حممد بن عبدالوهاب اجلبائي، والد أيب هاشم، ولد    ) ٥(
له عنايـة يف الـرد علـى الفالسـفة وامللحـدة وتقريـر       .  هـ ٣٠٣وإليه تنسب الطائفة اجلبائية  ت  

العــدل والتوحيــد، ولــه تفســري القــرآن مائــة جــزء، وشــرح علــى مســند ابــن أيب شــيبة، ومجلــةُ   
، واألعـالم  ١٥٦طبقـات املعتزلـة   ينظـر  . مصنفات أيب علي مائةُ ألف ورقة ومخسني ألف ورقة 

ــداري   ٢٥٦ / ٦للزركلــي  ــراجم رجــال شــرح األزهــار للجن وتوضــيح املشــتبه   . ١/٣٥، وت
٢/١٤٠. 

 .٢/٣٥٦الطربسي ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٤٤ 

 
 سورة النساء مدنیة باإلجماع

ــاىل  ــه تع #&: قول sŒ Î) uρ u�|Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9$# (#θ ä9 'ρ é& 4’n1 ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9 $#uρ ßÅ6≈|¡ yϑ ø9 $#uρ Ν èδθ è% ã— ö‘ $$sù çµ ÷ΨÏiΒ ^] 
 وأكـده  ،)١( نسـخها اهللا تعـاىل بآيـة املواريـث     مث،كانت الوصية لألقـارب واجبـة  :  قيل ]٨: النسـاء 
 ،)٣(هو أمـر نـدب  :  وقيل،ا لآلية بيان"ال وصية لوارث  : ")٢(]يف حجة الوداع  [ بقوله   #النيب  

 .)٤(ذفيهوهو ثابت ال نسخ 
β¨&: قوله تعاىل  Î) tÏ% ©!$# tβθ è=à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒr& 4’yϑ≈tG uŠø9 $# $ ¸ϑ ù= àß^ ]ملـا أنـزل اهللا تعـاىل هـذه        :  قيـل  ]١٠
ــة حتــ  ــامى حــىت حلــق ــم الضــرر    ـَّاآلي ــاس عــن خمالطــة اليت ــه ،رج الن ــاىل بقول :  فنســخها اهللا تع

&y7tΡθ è= t↔ó¡ o„ uρ Ç tã 4’yϑ≈tG uŠø9 $# ( ö≅è% ÓyŸξ ô¹Î) öΝ çλ °; ×� ö� yz ( β Î)uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷zÎ* sù 4 ª!$# uρ ãΝ n=÷è tƒ 

y‰Å¡ øÿ ßϑ ø9$# z ÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑ ø9 $# 4 öθ s9uρ u !$ x© ª! $# öΝ ä3 tF uΖ ôã V{^ ]ــرة ــال] ٢٢٠: البقــــ &: مث قــــ tΒuρ tβ% x. $ |‹ ÏΨxî 

ô# Ïÿ ÷è tG ó¡uŠ ù= sù (  tΒuρ tβ%x. #Z�� É) sù ö≅ä. ù'uŠ ù= sù Å∃ρ á� ÷è yϑ ø9 $$Î/^ ]فرفع اهللا تعاىل احلـرج يف خمالطـة         ]النساء: ٦ 
                                                                                       

وذكر أنه قول ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة ، وذكـر الطربسـي          . ٢١٠اإليضاح  ) ١(
 .املسيب ممن قال بنسخهاوذكر أن سعيد بن . ، عن ابن عباس والسدي أا حمكمة٣/٢٣

 ).ج(و ) أ(ما بني القوسني ساقط يف ) ٢(

، أما جماهد فقد جعل األمر للوجوب واللزوم وغريه للنـدب      ٢٢، واملصفى   ٢١١ اإليضاح   )٣(
 .٣/٢٣كما يف الطربسي 

هو قول أيب حممد مكي القيسي وابـن عبـاس وسـعيد بـن جـبري واحلسـن والنخعـي وجماهـد           ) ٤(
وحممـد بـن   .  والسـدي وهـو املـروي عـن البـاقر، واختـاره البلخـي واجلبـائي                والشعيب والزهري 
 .٢١١واإليضاح . ٢/٩١وعقود العقيان . ٣/٢٣املطهر الطربسي 
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 ٤٥ 

:  وقيل،من زكاة مال اليتيم:  وقيل،على وجه اإلجازة:  قيل،)١( وأباح األكل للمحتاج  ،اليتامى
 ، ألنـه يف األوىل ـى عـن أكـل الظلـم     ؛ ألنه ال تنايف بـني اآليـتني      ؛اآلية حمكمة وليس فيها نسخ    

 .)٢(لشرعي من إجازة أو قرض أو غريمهالى الوجه اويف األخرى أباح األكل باملعروف ع
ÉL≈©9&: قوله تعـاىل   $#uρ šÏ? ù'tƒ sπ t± Ås≈xÿ ø9$#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰Îηô± tF ó™ $$ sù £ ÎγøŠn= tã Zπ yè t/ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( 

β Î* sù (#ρ ß‰Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒr'sù ’Îû ÏNθ ã‹ ç6ø9 $# 4®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6y™^ 
 نسخ اهللا تعاىل هـذه اآليـة باآليـة الـيت يف النـور وهـي         $قال السيد عبداهللا بن احلسني      . ]١٥[

èπ&: قولــــه تعــــاىل u‹ ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ ÷]ÏiΒ sπ s�($ ÏΒ ;οt$ ù# y_ ^ ] وهــــو ،] ٢: النـــور 
. نسـخ بالسـنة   بنـاء علـى أصـله أن الكتـاب ال ي    $ الظاهر من مذهب أخيـه اهلـادي إىل احلـق       
البكـر  :  قـد جعـل اهللا هلـن سـبيالً    ،ذوا عـين  خـ : "#وذهب األكثر إىل أنه نسخ بقـول الـنيب          

 وصـحح اإلمـام املنصـور    ،)٣(" والثيب بالثيب جلد مائة والرجم،بالبكر جلد مائة وتغريب عام  
 . أن الكتاب ينسخ بالسنة كما تقدم بيانه$باهللا 

                                                                                       

 .٢/٢/٥١٥والطربي . ٢/٨٢الطربسي ) ١(

 عن سعيد بن جـبري وأيب العاليـة     ٣/٢٠والطربسي  . وحكاه عن أيب العالية   . ٥/٢٨القرطيب  ) ٢(
ــدة الســل  ــد، ويف املصــابيح    والزهــري وعبي جــاقر لكــن شــرطه إذا و ماين، وهــو مــروي عــن الب

.ö≅ä&: وعنــدنا أن ذلــك ال جيــوز لقولــه تعــاىل: قــال. عــن عبــداهللا ابــن احلســني . ١/١٢٩ ù'uŠù= sù 

Å∃ρ á� ÷è yϑ ø9 $$ Î/^       ،ومن املعروف أن خيرج الوصي لليتيم من ماله مثـل مـا خيـرج ملثلـه مـن أوالده ،
 .فال ينقصه يف ماله وال يف نفقته ، فهذا هو املعروفمث خيلطه يف نفقة أوالده 

 .١٤٣٤ رقم ٤/٣٢، والترمذي ٤/٥٦٩، وأبو داود ٣/١٣١٦مسلم ) ٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٤٦ 

#Èβ&:لــــه تعــــاىلقو s% ©! $#uρ $yγÏΨ≈uŠ Ï? ù'tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $yϑ èδρ èŒ$ t↔sù ( χ Î*sù $t/$s? $ys n= ô¹r& uρ (#θ àÊ Ì� ôã r'sù !$ yϑ ßγ÷Ψtã 

 ، مث نسـخ بـاحلبس  ،م كان يف ابتداء اإلسالم حد الرجل اإليذاء بالسـب والتحشـ       ]١٦: النساء[ ^
 .)١( وبالرجم يف احملصن،مث نسخ احلبس باجللد يف غري احملصن

ــاىلقو ــه تعــــ yϑ$&: لــــ ¯Ρ Î) èπ t/öθ −G9$# ’n?tã «! $# šÏ% ©# Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ u þθ �¡9$# 7's#≈yγpg ¿2 ¢Ο èO šχθ ç/θ çG tƒ  ÏΒ 

5=ƒÌ� s%^ ]قولـه تعـاىل  اآلية منسـوخة ب :  قيل ]١٧: النساء :&¨β Î) ©!$# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒuρ 

$ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ ^]وهـو  ،هي حمكمـة وال نسـخ فيهـا   :  وقيل،)٢( عن الربيع  ]٤٨: النساء 
 .)٣( ألنه ال تنايف بني اآليتني؛الوجه

ــاىل  ــه تعـ Ÿω&: قولـ uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# �ω Î) $tΒ ô‰s% y# n=y™ ^ ]ــاء :  النسـ

هـي  :  وقيـل ،ما قد سلف ومعىن االستثناء  وال ،هي منسوخة :  فقيل ، قد اختلفوا يف اآلية    ].٢٢
 . ومعىن االستثناء لكن من قد سلف وهو الوجه،حمكمة ال نسخ فيها

$&: قوله تعاىل  yϑ sù Λä ÷è tG ôϑ tGó™ $#  Ïµ Î/ £ åκ ÷]ÏΒ £ èδθ è?$t↔ sù  ∅ èδ u‘θ ã_ é&^ ]قيـل  ،اختلفوا يف اآليـة   ] ٢٤  :
: منهم مـن قـال  و.  وهو قول مجهور الفقهاء،)٤(ذلك ونسخ بعد ،املراد باالستمتاع نكاح املتعة  

 . عن احلسن وابن زيد ،)٥(املراد باالستمتاع النكاح الصحيح

                                                                                       

 . عن احلسن١/٤٦٣املاوردي ) ١(

 .٤/٤٥ينظر الطربسي ) ٢(

 .٤٢٦ينظر احلاكم اجلشمي ) ٣(

 .١٩، وهبة اهللا ٢٢١اإليضاح ) ٤(

 ١/٢٧٩يف األحكام $ وهو قول اهلادي ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٤٧ 

 ،والقـول عنـدنا أـا منسـوخة    :  قال عبداهللا بن احلسني  ،وقد اختلف العلماء يف نسخ هذه اآلية      
%tÏ& :قولـه تعـاىل  أمـا الكتـاب ف   . )١(نسخها الكتاب والسـنة    ©! $# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρ ã� àÿ Ï9 tβθ Ýà Ïÿ≈ym ∩∈∪ 

�ωÎ) #’n?tã öΝ Îγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ ÷ƒr& ^ ]  وأما السنة فَ.  اآلية ،]٦-٥املؤمنونـ نهالـنيب  ي # 
 وأـا كانـت   ، وقد ورد من غري جهة أن املتعة إمنا كانت ثالثة أيـام        ،عن املتعة وعن كل شرط    

إليـه النــاس   اعتمـر فشـكا   # وذلــك أن رسـول اهللا  ،ا فنسـخ اهللا تعـاىل تلـك الشـروط    تزوجيـ 
 $مث خـرج  . ا واجعلـوا األجـل بيـنكم وبينـهن ثالثًـ     ،استمتعوا من هذه النساء  :  فقال ،املعزبة

يآ أيها الناس إين كنـت  :  مث قال،من الغد حىت وقف بني الركن واملقام فأسند ظهره إىل الكعبة         
 فمن كـان  ،ة أال وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيام،أذنت لكم يف االستمتاع من هذه النساء     

  أو ،ا متعة النساء حرام مـرتني  شيئًعنده منهن من شيء فليخل سبيلها وال تأخذوا مما أتيتموهن 
 وكـان قبـل وفاتـه    ،)٣(إال ابـن عبـاس فرجـع عـن ذلـك وحرمهـا       ا بعد ذلك )٢(ومل يفت . اثالثً

الـذين خلطـوا    ومل يبـق ـا قائـل إال الـروافض     ،اللهم إين أتوب إليك من قـويل يف املتعـة      : يقول
 .)٤(على الشيعة أمرهم

#) Ÿω&: قولــــه تعــــاىل  þθ è= à2ù's? Ν ä3 s9≡uθ øΒr& Μ à6 oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$ Î/^ ]قــــال عبــــداهللا ابــــن ]٢٩ 
 ؛ملا أنـزل اهللا هـذه اآليـة وقـف املسـلمون عـن أكـل بعضـهم عنـد بعـض بغـري عـوض                 : احلسني

                                                                                       

 .١/١٢٢املصابيح ) ١(
 

 .ومل يقل) أ(يف ) ٢(

 .٤٥٢ص١١احلاوي الكبري للماوردي طبعة دار الفكر ج) ٣(

 ).ع(يقصد بذلك الذين رفضوا القتال مع اإلمام زيد بن علي ) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٤٨ 

§{&: قولــه تعــاىلفنســخها اهللا تعــاىل وأنــزل الرخصــة ب  øŠ ©9 ’ n? tã 4‘yϑôãF{ $# Ólt� ym Ÿω uρ ’ n? tã 

Æl t�ôãF{$# Ólt� ym Ÿω uρ ’ n? tã ÇÙƒÌ� yϑø9 $# Ólt� ym Ÿω uρ #’ n? tã öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& βr& (#θ è=ä. ù' s? . ÏΒ 

öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Í← !$ t/#u ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝ ä3ÏG≈yγ ¨Β é& ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝ à6 ÏΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Ï?≡ uθ yzr& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Ïϑ≈uΗùår& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝ ä3Ï9≡ uθ ÷zr& 

÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝ à6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $ tΒ ΟçF ò6 n=tΒ ÿ…çµ pt ÏB$ xÿ ¨Β ÷ρr& öΝ à6 É)ƒÏ‰  ].٦١: النور[ ^¹|

 فأمـا مـن مل   ،)١(كانوا يتحرجون منه مع طيبـة الـنفس    ة للمسلمني ما    فرخص اهللا تعاىل ذه اآلي    
  مسلم إال بطيبٍةال حيل مال امرٍء: "#ن ذلك فهو خمصوص بقول النيب تطب نفسه بشيء م   

ــه  ــن نفس ــل . )٢("م ــة نســخ  : وقي ــيس يف اآلي ــراد ب،ل ــاىل  وامل ــه تع #) Ÿω&: قول þθ è= à2 ù's? Ν ä3 s9≡uθ øΒr& 

Μ à6 oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$Î/^ُأكل ٣( يف اخلمر والزنا وأنواع املعاصياه(. 

%tÏ &:قولــه تعــاىل ©! $# uρ ôN y‰s) tã öΝ à6 ãΖ≈yϑ ÷ƒr& öΝ èδθ è?$ t↔sù öΝ åκz:�ÅÁ tΡ ^]قيــل،)٤( إىل آخــر اآليــة]٣٣  :
     ويقول ،اكان أهل اجلاهلية يعاقد بعضهم بعض  :دوحريب حربـك ، وسلمي سلمك،مكمي د ، 

 ؛مث نسـخ ذلـك باملؤاخـاة بـني املهـاجرين واألنصـار      .  وتعقل عين وأعقـل عنـك   ،وترثين وأرثك 

                                                                                       

 .١٩ عن احلسن، وهبة اهللا ٣/٦٨، والطربسي ٢٢٦اإليضاح ) ١(

 .١٥٤٨٨قم  ر٥/٢٧٦، وأمحد ٣/٢٦، والدارقطين ٦/١٠٠البيهقي ) ٢(

 .١٠٥ص٢، وعقود العقيان ج٣/٦٨الطربسي ) ٣(

)٤ (&öΝ èδθ è?$ t↔sù öΝ åκ z:�ÅÁtΡ 4 ¨β Î) ©! $# tβ% Ÿ2 4’ n?tã Èe≅à2 & ó x« # ´‰‹ Îγx©^. 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٤٩ 

θ#)&: قولـه تعـاىل   مث نسـخ ذلـك ب     ،الفـة  واحمل ،فصاروا يتوارثون باملؤاخاة   ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝ åκ ÝÕ÷è t/ 

4’n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/  ^]٧٥: األنفال[
 . فبني الفرائض ذه اآلية)١(

ــاىل ــه تعــــــــ pκ$&:قولــــــــ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (#θ ç/t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈s3 ß™ 4 ®Lym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ 

tβθ ä9θ à) s?^ ]ــاء ــة ،]٤٣: النس ــل:  اختلفــوا يف اآلي ــوم    : فقي ــا ســكر الن ــكر هاهن ــراد بالس  عــن ،امل
 ،املراد بالسكر سـكر الشـراب    :  وقيل ، $ وهو الذي اختاره عبداهللا بن احلسني        ،)٢(الضحاك

ــه تعــاىلوهــي منســوخة ب $&: قول yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø:$# ç�Å£ øŠ yϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ^ ]وغريهــا مــن ]٩٠: املائــدة 
 .)٣(مة للخمر وعليه األكثر احملرّاآليات

ــاىل  ــه تع óÚ&: قول Ì� ôã r'sù öΝ åκ÷] tã öΝ ßγôà Ïã uρ ≅è% uρ öΝ çλ °; þ_ Îû öΝ ÎηÅ¡ àÿΡ r& Kω öθ s% $ ZóŠÎ= t/ ^]ــل ]٦٣: النســاء  قي
 . ومعىن اإلعراض الصفح وقبول االعتذار،اآلية ثابتة:  وقيل،)٤(اآلية منسوخة بآية القتال

&: قوله تعاىل  tΒuρ 4’̄< uθ s? !$yϑ sù y7≈oΨù=y™ ö‘ r& öΝ ÎγøŠn= tæ $ZàŠ Ïÿ ym^ ]  اآلية منسـوخة بآيـة   :  قيل ]٨٠: النسـاء
ا يف  واملـراد مـا أرسـلناك علـيهم حفيظًـ     ،)٥(لـيس يف اآليـة نسـخ   :  وقيـل  ، وعليـه األكثـر    ،السيف

 .أعماهلم 

                                                                                       

 .٢١، وهبة اهللا ٢٢٧، واإليضاح ٤/٥/٧٤، والطربي ٢٥، واملصفى ٣/٧٦الطربسي ) ١(

 . ٣/٩٢ والطربسي .٥/١٣٥، والطربي ٢/١٠٦، وعقود العقيان  ٢٢٩اإليضاح ) ٢(

 .١٣٥، والطربي ٢٢٩واإليضاح . ٢٤واملصفى . ٢٠هبة اهللا ) ٣(

 .١٥٢، وابن حزم ٢٥واملصفى . ٢٠هبة اهللا ) ٤(

 .٢/١٠٩عقود العقيان . ورجحه املهدي حممد بن املطهر ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٥٠ 

óÚ&: قوله تعاىل  Í� ôã r'sù öΝ åκ÷] tã ö^ ] يـة  ن مـن هـذا اجلـنس منسـوخ بآ     مجيع مـا يف القـرآ    ] ٨١:النسـاء

 .واملراد باآلية يف املنافقني. )٢(ليس يف اآلية نسخ:  وقيل،)١(السيف
�ω&: قوله تعاىل Î) tÏ% ©! $# tβθ è= ÅÁ tƒ 4’ n<Î) ¤Θ öθ s% öΝ ä3 oΨ÷�t/ Ν æηuΖ ÷�t/uρ î,≈sV‹ ÏiΒ ÷ρ r& öΝ ä.ρ â !$y_ ôN u�ÅÇ ym 

öΝ èδ â‘ρß‰ß¹ β r& öΝ ä.θ è=ÏG≈s) ãƒ ÷ρ r& (#θ è= ÏG≈s) ãƒ öΝ ßγtΒöθ s% 4 öθ s9uρ u !$ x© ª! $# öΝ ßγsÜ ¯= |¡ s9 ö/ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä.θ è=tG≈s) n=sù 4 Èβ Î* sù 

öΝ ä.θ ä9u” tI ôã $# öΝ n= sù öΝ ä.θ è= ÏF≈s) ãƒ (# öθ s) ø9r& uρ ãΝ ä3 øŠ s9Î) zΝ n=¡¡9 $# $ yϑ sù Ÿ≅yè y_ ª!$# ö/ä3 s9 öΝ Íκö� n=tã Wξ‹ Î6y™^]٩٠النساء [، 
:  وقيل املراد،خ  وليس فيها نس،املراد ا املؤمنون:  وقيل،)٣(اآلية منسوخة بآية السيف: قيل

 .أهل العهد وال نسخ فيها
tβρ&: قولــــــه تعــــــاىل ß‰Éf tF y™ tÌ�yz# u tβρ ß‰ƒÌ� ãƒ β r& öΝ ä.θ ãΖ tΒ ù'tƒ (#θ ãΖ tΒù'tƒuρ öΝ ßγtΒöθ s% ¨≅ä. $ tΒ (# ÿρ –Š â‘ ’n< Î) 

Ïπ uΖ ÷F Ïÿ ø9$# (#θ Ý¡ Ï. ö‘ é& $ pκ� Ïù^ ]وكل من نقـل الكـالم       ،نزلت يف نعيم ابن معسود األشجعي     :  قيل ]٩١ 
 كـان ـذه الصـفة     ن م  وإنَّ ،)٥(هي منسوخة بآية السيف   : وقيل. )٤( وبني الكفار  #  بني النيب 

                                                                                       

 .٢٠، وهبة اهللا ١٥١ابن حزم ) ١(

 .١٠٦وعقود العقيان . ٢٥٢اإليضاح ) ٢(

ومعـىن يصـلون يـدخلون    . ٢٥، واملصـفى  ٢٠، وهبة اهللا ١٥٢بن حزم ، وا ٢٣٠اإليضاح  ) ٣(
 .٤/٥/٢٧٢الطربي . يف عهد قوم كدخول خزاعة يف عهد رسول اهللا

 .٤/٥/٢٧٤٠الطربي ) ٤(

 .٢٠، وهبة اهللا ١٥٢ابن حزم ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٥١ 

.  ولقومهم الكفـر ،#وهذه طريقة املنافقني يظهرون اإلميان للنيب     . وجب حربه والرباءة منه   
 .)١(ليست مبنسوخة عن أيب علي: وقيل

 
 اسورة المائدة مدنیة إجماًع

:  وقـال بعضـهم   ،ال نسـخ فيهـا  :  فقال بعضـهم ؟خ أم ال اختلف العلماء هل وقع يف املائدة نس  
 .فيها نسخ

$&: قولـــــــه تعـــــــاىل pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ �= ÏtéB u� È∝ ¯≈yè x© «! $# Ÿωuρ t� öκ ¤¶9$# tΠ#t� ptø: $# Ÿω uρ y“ô‰oλ ù; $# Ÿω uρ 

y‰Í× ¯≈n= s) ø9$# Iω uρ tÏiΒ !#u |M øŠt7 ø9$# tΠ# t�pt ø:$# ^ ]٢[ِســــ فنــ   خ Iω&: اىلقولــــه تعــ uρ tÏiΒ !#u |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t�pt ø:$# ^

ــاىلب ــه تعـ ــركنيقولـ Ÿξ&:  يف املشـ sù (#θ ç/t� ø) tƒ y‰Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ#t� ys ø9$# y‰÷è t/ öΝ Îγ ÏΒ$tã # x‹≈yδ 4 ÷β Î) uρ óΟ çF øÿ Åz 

\'s# øŠ tã t∃öθ |¡sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øó ãƒ ª! $#  ÏΒ ÿ&Î# ôÒsù ^]التوبـــــــة: ٢٨[
θ#)&:  وبقولـــــــه)٢( è= çGø% $$ sù tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9 $# ^]٥ :

 .والوجه األول.  واملراد ا املؤمنون،اآلية حمكمة:  وقيل،]التوبة
àM≈oΨ|Áós &:قولـــه تعـــاىل çR ùQ$# uρ z ÏΒ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈oΨ|Á ós çRùQ $# uρ z ÏΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $#  ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6s% 

!#sŒ Î) £ èδθ ßϑ çF ÷�s?# u £ èδ u‘θ ã_ é& ^ ]٥[،هــي : فمنــهم مــن قــال :  هــذه اآليــة أهــل العلــم يف اختلــف

Ÿω&: قوله تعـاىل  ناسخة ل  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈x. Î� ô³ ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ ÏΒ÷σ ãƒ^ ]   ٢٢١البقـرة[  كَـ  نِ  وأبـاحأهـل   اح 
 واآلية األوىل عامة يف كـل مشـرك مـن أهـل     ،ليست بناسخة :  ومنهم من قال   ،ة ذه اآلية  مالذَّ

                                                                                       

 .٢/١١٣عقود العقيان ) ١(

 .٤/٦/٨١، والطربي ٢٧املصفى ) ٢(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٥٢ 

املـراد باملشـركات أهـل األوثـان     : نهم من قـال    وم ،$ وهو اختيار اهلادي     ،الكتاب وغريهم   
 .وال نسخ يف اآلية

ــاىل  ــه تع #ß&: قول ôã $$ sù öΝ åκ÷] tã ôx xÿ ô¹ $# uρ ^ ]ــ]١٣ ــة الســيف  : ل قي ــة منســوخة بآي ــل. )١(اآلي : وقي

(ΒÎ̈$&: قولـــه تعـــاىلمنســـوخة ب uρ  ∅ sù$sƒ rB  ÏΒ BΘ öθ s% Zπ tΡ$uŠ Åz õ‹Î7 /Ρ $$ sù óΟ Îγø‹ s9Î) 4’n?tã > !# uθ y™ ^] األنفـــال

 الصـرب علـى أذاهـم    )٢( واملـراد بالصـفح  ،اآلية حمكمـة لـيس فيهـا نسـخ    :  وقيل، عن أيب علي ]٥٨
 .وترك التعرض هلم

β&: قوله تعاىل  Î* sù x8ρ â !$ y_ Ν ä3 ÷n $$ sù öΝ æηuΖ ÷�t/ ÷ρ r& óÚ Í� ôã r& öΝ åκ ÷] tã^ ]هذه اآليـة منسـوخة     : قيل (]٤٢

ــاىل ب ــه تع Èβ&: قول r&uρ Ν ä3 ôm$# Ν æηuΖ ÷�t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ^ ]٤٩[
ــى رســوله   .)٣ ( ــاىل عل ــب اهللا تع فأوج

  ومل يبح،احلكم بينهم
 .)٥( هذا مذهب أئمتنا عليهم السالم،)٤(له أن يردهم إىل أحكامهم

$&: قوله تعاىل ¨Β ’n?tã ÉΑθ ß™ §�9 $# �ω Î) à÷≈n= t6ø9$# ^]٦(نسخت هذه بآية السيف:  قيل]٩٩(. 

                                                                                       

 .٢٦٩يضاح واإل. ٢٢، وهبة اهللا ١٥٣ابن حزم ) ١(

 .واملراد بالعفو الصرب) أ(يف ) ٢(

 ).ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٣(

 .، وإليه ذهب جماهد وقتادة، وأحد قويل الشافعي٢٧٢اإليضاح ) ٤(

 .١٢٤ املصابيح )٥(

 .٢٢وهبة اهللا . ١٥٣ابن حزم ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٥٣ 

pκ$&: قولـــــه تعـــــاىل  š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( Ÿω Ν ä. •� ÛØtƒ  ¨Β ¨≅|Ê #sŒ Î) óΟ çF ÷ƒy‰tF ÷δ $#^ 
. حمكمـة : وقيـل .  عنـد العتـرة علـيهم السـالم     )١(هـذه اآليـة منسـوخة بآيـة السـيف      : يل ق ]١٠٥[

Ÿω Ν&: واملراد بقوله  ä. •� ÛØtƒ  ¨Β ¨≅|Ê^ معناه ال يضركم ضالل    :  وقيل ،من أهل الكتاب  :  يعين
 غريكم

 .إذا كنتم مهتدين
 أن املسـلمني مبكـة ملـا ذاقـوا حـالوة اإلسـالم          )٢($روى السيد حممد بن إبراهيم بن إمساعيـل         

 ؛ هلـم  فـأنزل اهللا تعـاىل رمحـةً      ،رسول اهللا أال نأخذ املعاول فنضرب ـا هـام املشـركني            يا: قالوا
öΝ&:  علــيهم حــىت يستوســق أمــرهم وإبقــاًء،ليكثــروا ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( Ÿω Ν ä. •�ÛØ tƒ  ¨Β ¨≅|Ê # sŒ Î) 

óΟ çF ÷ƒy‰tF ÷δ öΝ&:  قـال تعــاىل ، مث نسـخ ذلـك بــاهلجرة واجلهـاد   ،^#$ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ â� ß∆ ù's? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ÷Ψs? uρ Ç tã Ì�x6Ζ ßϑ ø9$#^ ] ــري أمــةٍ  :  يقــول]١١٠آل عمــران ــا أنــتم خ  م
أمريتم عن املنكرتوا فأنتم شر أمة فإن مل تفعل،م باملعروف و. 

ــاىل  ــه تعــ pκ$ &:قولــ š‰ r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u äοy‰≈pκ y− öΝ ä3 ÏΖ ÷�t/ # sŒ Î) u�|Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑ ø9$# tÏm Ïπ §‹ Ï¹uθ ø9$# 

Èβ$ uΖ øO$# # uρ sŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# t�yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î� ö� xî^ ]نزلت يف ثالثة نفر خرجوا     :  اآلية قيل  ]١٠٦
يل مـوىل العـاص   د وبـ ، ومها نصرانيان ، ومتيم بن أوس الداري،عدي بن زيد: همإىل احلبشة و  

                                                                                       

 .٢٢هبة اهللا ) ١(

 علـيهم السـالم أحـد أئمـة     هو ابن إبـراهيم بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب              ) ٢(
. وادعى بعـده القاسـم بـن إبـراهيم    . هـ وفيها استشهد ١٩٩الزيدية ، دعا إىل اهللا بالكوفة عام       

 .١٩٩وعمدة الطالب . ١٤٥التحف 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٥٤ 

 وملا ركبوا البحـر مـرض بـديل وكتـب صـحيفة فيهـا مجيـع مـا معـه          ،ا وكان مسلم  -السهمي  
 ومـات بـديل يف   ،وطرحها يف وعائه ورفع متاعه إىل صاحبيه ليدفعاه إىل أهلـه إذا رجعـا إلـيهم             

 فلمـا  ،ا بالذهب فيه ثالمثائة مثقال ومل يعلمـا بشـأن الصـحيفة    منقوش من فضٍةالبحر فأخذا إناءً  
مالنا باإلنـاء مـن   :  قالوا،ء وفقدوا اإلنا  ، ودفعا املتاع إىل أهله قرأوا الصحيفة      ،انصرفا إىل املدينة  

 .)١( فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية#وها إىل النيب عفَر فَ،علم
ρ#) &: مث نسخ بقولـه ،جائزة يف ابتداء اإلسالمكانت شهادة أهل الكتاب : قال أبو علي   ß‰Íκ ô− r&uρ 

ô“uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ^ ]م يف السـفر علـى الوصـية     : )٢( وقال شريح واألوزاعي   ،]٢: الطالقشهاد
والقـول عنـدنا يف اآليـة أـا حمكمـة وليسـت       : وقال عبداهللا بن احلسني . )٣(سلمنيجائزة على امل  

 ،اثنان ذوا عدل مـنكم :  ومعىن اآلية،الم خاصة دون أهل الذمة اإلس)٤( وهي يف أهل  ،مبنسوخة
 إذا مل يكن فيمن حضر من قبيلتكم عدالن يوثق ما على أداء       )٥(يعين من القبيلة أو من غريهم     

 .)٦(ادة يف غريمها من قبائل املسلمنيالشه

                                                                                       

 .٣/٤٣٨، والطربسي ١٧٩أسباب الرتول ) ١(

 .هـ١٥٧تويف . حمدث وفقيه. عبدالرمحن بن عمرو: األوزاعي) ٢(

 .٢٧٦اإليضاح ) ٣(

 .أويل) ب (يف) ٤(

 .أو من غريهم من املسلمني) أ( يف )٥(

وينظر حـول هـذا املوضـوع عدالـة الـرواة والشـهود           . ٣/٤٤٠، والطربسي   ٢٧٦اإليضاح  ) ٦(
 .٤٢٥للمحقق ص

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٥٥ 

ــاىل  ــه تع β÷ &:قول Î* sù u�ÏY ãã #’n?tã $yϑ ßγ̄Ρ r& !$¤) ys tGó™ $# $ Vϑ øOÎ) Èβ# t�yz$ t↔sù Èβ$tΒθ à) tƒ $ yϑ ßγtΒ$ s) tΒ š∅ ÏΒ tÏ% ©! $# 

¨, ys tGó™ $# ãΝ Íκö� n= tã Ç≈uŠ s9÷ρ F{$# Èβ$ yϑ Å¡ ø) ãŠsù «! $$Î/ !$ oΨè? y‰≈pκ y¶s9 �Y ym r&  ÏΒ $yϑ Îγ Ï? y‰≈uηx© $tΒ uρ !$oΨ÷ƒy‰tF ôã $# !$ ¯Ρ Î) 

#]Œ Î) z Ïϑ ©9 tÏϑ Î=≈©à9$# ^ ]ية عنـدنا حمكمـة   اآل:  رضي اهللا هنه  قال عبداهللا بن احلسني   ]. ١٠٧: املائدة
 وليست مبنسوخة وعلى األمة العمل

إا منسـوخة  : وقيل. )١( ومروي عن احلسن$ وهو رأي اهلادي إىل احلق ،ا إىل يوم القيامة   
وأيب ] النخعـي  [وهـو قـول ابـن عبـاس وإبـراهيم          ، وقبول شهادة الذمي   ،يف استحالف الشهود  

 . رمحهم اهللا تعاىل)٢(علي وقاضي القضاة
 ام مكیةسورة األنع

¡è% àMó≅&: قولــه تعــاىل ©9 Ν ä3 ø‹ n= tæ 9≅‹ Ï. uθ Î/ ^]غــري : وقيــل.)٣(منســوخة بآيــة الســيف: قيــل] ٦٦

àM&: قوله تعـاىل  واملراد ب . )١(منسوخة ó¡ ©9 Ν ä3 ø‹ n=tæ 9≅‹ Ï. uθ Î/^-       وهـو   ، أي حبـافظ علـى أعمـالكم 
 .الوجه

                                                                                       

 .٢/١٢٨عقود العقيان ) ١(
 

هو أبو احلسن عبداجلبار بن أمحد بن عبـداجلبار اهلمـداين، فقيـه أصـويل، مـتكلم معتـزيل يف         ) ٢(
هـــ ، ولــه ٤١٥افعي الفــروع، تــوىل القضــاء بــالري ومــات فيهــا مــن ذي القعــدة األصــول، شــ

مؤلفات كثرية منها طبقات املعتزلة، وترتيه القرآن عن املطاعن، واموع بالتكليف واألصـول       
ــات      ــت دالئــل النبــوة، أنظــر طبق ــد، ومتشــابه القــرآن وتثب اخلمســة، واملغــين يف أبــواب التوحي

 .٣/٢٧٣، واإلعالم ٤٦، معجم املؤلفني ١٤٥ برقم ٨ص١الشافعية، مج

 .٢٨١، وهو قول ابن عباس كما يف اإليضاح ص٢٣هبة اهللا ) ٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩
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 ٥٦ 

%tΒuρ ’n?tã šÏ$&: قولــــــه تعـــــــاىل  ©! $# tβθ à) −F tƒ ô ÏΒ Ο Îγ Î/$ |¡ Ïm  ÏiΒ & ó_ x«  Å6≈s9 uρ 3“ t� ò2 ÏŒ 

óΟ ßγ ¯=yè s9 šχθ à) −F tƒ^ ]ــل]٦٩ ــة منســـوخة ب :  قيـ ــاىل اآليـ ــه تعـ Ÿξ&: قولـ sù (#ρ ß‰ãè ø) s? óΟ ßγyè tΒ 4®L ym 

(#θ àÊθ èƒ s† ’Îû B]ƒÏ‰tn ÿν Î�ö� xî^ ] ــن   عــن ابــن جــريج والســدي ]١٤٠النســاء ــة اهللا ب  وأيب القاســم هب
 .)٣( وهو الوجه،ليست مبنسوخة:  وقيل،)٢(املفسر
ــه ت ــاىلقولـ ‘Í&: عـ sŒ uρ šÏ% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB $# öΝ åκ s]ƒÏŠ $ Y6Ïè s9 #Yθ ôγs9uρ^ ]ــة  :  قيـــل]٧٠ ــوخة بآيـ ــة منسـ اآليـ
 .عن جماهد وغريه. )٥(ليس فيها نسخ وإمنا هو ديد: يلوق. )٤(يب القاسم عن قتادة وأ،السيف

ــاىل ô&: قولـــــه تعـــ yϑ sù u� |Çö/r&  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Î=sù ( ô tΒuρ }‘ Ïϑ tã $yγ øŠn= yè sù 4 !$ tΒuρ O$ tΡ r& Ν ä3 ø‹ n=tæ 7á‹ Ïÿ pt¿2^ ]١٠٤[ 
 .ليست مبنسوخة واملراد به تأكيد ما بينا:  وقيل،)٦(اآلية نسخت بآية السيف: قيل

óÚ&: قوله تعاىل  Ì� ôã r& uρ Ç tã tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9  عـن ابـن     )٧(يـة منسـوخة بآيـة السـيف       اآل:  قيـل  ]١٠٦[ ^#$
 .رك املوعظةليست مبنسوخة واملراد باإلعراض اهلجران وت:  وقيل،عباس

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .٢٨١، واإليضاح ٣١املصفى ) ١(

 .٢/١٣٢، وعقود العقيان ١٥٤، وابن حزم ٢٣ص) ٢(

 .٢/١٣٢عقود العقيان . وهو الذي رجحه اإلمام حممد بن املطهر) ٣(

 .٢٣وهبة اهللا . ٢٨٣اإليضاح ) ٤(

 .٢/١٣٢وعقود العقيان . ٢٨٣اإليضاح ) ٥(

 .١٥٤، وابن حزم ٢٤هبة اهللا ) ٦(

 .٢٤وهبة اهللا . ١٥٤ابن حزم ) ٧(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩
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 ٥٧ 

ــاىل  ــه تعـ $&: قولـ tΒuρ y7≈oΨù= yè y_ öΝ ÎγøŠ n= tæ $ ZàŠÏÿ ym ( !$tΒ uρ |MΡ r& Ν Íκ ö� n= tã 9≅‹ Ï. uθ Î/ ^ ]ــل]١٠٧ ــة :  قيـ اآليـ
 . واملراد وما أنت حبافظ ألعماهلم،)٢(ليست مبنسوخة:  وقيل،)١(منسوخة بآية السيف

öΝ&: قوله تعاىل  èδ ö‘ x‹sù $ tΒuρ šχρ ç� tI øÿ tƒ^ ]هـو  :  وقيـل  ،)٣(سوخة بآية السـيف   اآلية من :  قيل ]١١٢
 . وهو الوجه،)٤(ديد واآلية حمكمة

ö≅è% ÉΘ&: قولــه تعــاىل öθ s)≈tƒ (#θ è= yϑ ôã $# 4’n?tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ’ ÎoΤÎ) ×≅ÏΒ$ tã ^ ]ــة :  قيــل،]١٣٥ نســخت بآي
 .)٦(هو ديد وهي حمكمة:  وقيل،)٥(السيف

öΝ&: قوله تعاىل  èδ ö‘ x‹sù $ tΒuρ šχρ ç� tI øÿ tƒ^ ]هـو : وقيـل . اآلية منسـوخة بآيـة السـيف      :  قيل ]١٣٧ 
 .)٧ (]وهو الوجه[ديد واآلية حمكمة 

#) %È≅è&: قولــه تعــاىل ÿρ ã� Ïà tGΡ $# $̄Ρ Î) tβρ ã� Ïà tFΨãΒ^ ]هــي : وقيــل. [فنســخت بآيــة الســي:  قيــل]١٥٨
 .)٨ (]ديد فتكون حمكمة

                                                                                       

 .٢٤وهبة اهللا . ١٥٥ابن حزم ) ١(

 .٢/١٣٣وعقود العقيان . ٤/١٣١والطربسي . ٢٨١اإليضاح ) ٢(

 .١٥٥وابن حزم . ٢٤هبة اهللا ) ٣(

 .٢٨٣واإليضاح ٤/١٣٧، والطربسي ٣٤املصفى ) ٤(

 .١٥٥وابن حزم . ٢٤هبة اهللا ) ٥(

 .٣٤واملصفى . ٤/١٦٨الطربسي ) ٦(

 .بسبب تشابه اآليتني) أ(وما بني القوسني ساقط يف . ٢/١٣٤عقود العقيان ) ٧(

 ).ج(و ) ب(وما بني القوسني ساقط يف . ٢٤وهبة اهللا . ٣٥املصفى ) ٨(
 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٥٨ 

ــاىل ــه تعــــ β¨ &:قولــــ Î) tÏ% ©!$# (#θ è% §�sù öΝ åκs]ƒÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $ Yè u‹ Ï© |Mó¡ ©9 öΝ åκ÷] ÏΒ ’Îû > óx« 4 !$ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ á� øΒr& ’n< Î) 

 وإمنـا أمـرهم يف   ،ليس لك من أمـرهم شـيء      :  وقيل ،)١(منسوخة بآية السيف  : قيل ]١٥٩[ ^#$!»
  وأربعــاً الســيف مائـةً  آيـةُ تخسـ وقــد ن.  فعلــى هـذا تكـون اآليــة حمكمـة   ،اجلـزاء إىل اهللا تعـاىل  

 .)٢(خةواألقرب أن اآلية غري منسو. يةوعشرين آ
 سورة األعراف مكیة

øŒ &:قولـه تعـاىل    مكيـة إالَّ  : وقيل. ا وذكر فيها إمجاع   ،)٣(عن األصم  Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θ ãΖ ä3 ó™ $# ÍνÉ‹≈yδ 

sπ tƒö� s) ø9$# ^ ]ــاىل  إىل ]١٦١ ــه تعــ x‹yè#<¥&: قولــ Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à) Ý¡ øÿ tƒ^ ]ــا ]١٦٥  فإــ
 .)٤(نزلت باملدينة عن قتادة

                                                                                       

اختلـف  : مـا لفظـه  : ٤/٢٠٣ويف الطربسـي  .  عن السدي٣٥، ويف املصفى ١٥٥ابن حزم   ) ١(
أــم الكفــار، وأصــناف املشــركني عــن الســدي  : أحــدها: يف املعنــيني ــذه اآليــة علــى أقــوال 

أم اليهود والنصـارى؛ ألـم يكفـر بعضـهم بعضـا،            : وثانيها. واحلسن، ونسختها آية السيف   
اه أبـو  رو. أم أهل الضاللة وأصـحاب الشـبهات والبـدع مـن هـذه األمـة         : وثالثها. عن قتادة   

جعلـوا ديـن اهللا أديانـا إلكفـار بعضـهم         : هريرة وعائشة، وهو املروي عـن البـاقر عليـه السـالم           
 .بعضا، وصاروا أحزابا وفرقًا

 .، وهو قول اإلمام حممد بن املطهر واحلاكم٢/١٣٧عقود العقيان) ٢(

 أعـالم  سـري . تفسري القرآن: له مؤلفات منها  . هـ٢٠١أبو بكر األصم، متكلم ومفسر، ت       ) ٣(
 .٩/٤١٢النبالء 

 .٢/٨٥، والكشاف ٤/٢١١الطربسي ) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٥٩ 

É‹è{ uθ&: عاىلقوله ت øÿ yèø9 $# ó�ß∆ ù& uρ Å∃ó� ãè ø9$$ Î/ óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã šÎ= Îγ≈pgø:$#^ ]العفو : قيل. ]١٩٩

�š&: قوله تعاىل ومثله ،ل عن املالضما فَ: هاهنا tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$tΒ tβθ à)ÏÿΖãƒ È≅è% uθ øÿyè ø9  :البقرة[ ^#$

 )٢(وروي عن ابن عباس،$ ذكره اإلمام املنصور باهللا. )١( مث نسخ ذلك بآية الزكاة]٢١٩
 . واألصم)٣(والسدي والضحاك

óÚ&: قولــه تعــاىل Ì� ôã r&uρ Ç tã šÎ=Îγ≈pg ø:$# ^]وهــذه اآليــة مــن ،)٤( منســوخة بآيــة الســيف]١٩٩ 
ة مجعـت   وهـذه اآليـ  ، وأوسـطها حمكـم  ، وآخرهـا منسـوخ  ، ألن أوهلـا منسـوخ    ؛عجيب القرآن 

أن :  قـال  "؟ ومـا ذاك ،يـا جربيـل  : "ل قـا ،# وقد روي أن الـنيب     ،حماسن األخالق واآلداب  
ِصتل مقطعكن ،وت ِطعي من حرمك،وت فُعلَ عمن ظَوم٥("ك(. 

 
 سورة األنفال مدنیة باإلجماع

y7&: قوله تعاىل tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç tã ÉΑ$xÿΡ F{$#^ ]وإضافتها إىل رسول اهللا ،األنفال الغنائم:  قيل]١ 

:  وقيل،$ وهو الذي رجحه اإلمام املنصور باهللا ،ٍكلْإضافة ِم:  وقيل، إضافة والية#
#)&: قوله تعاىل وهي ،اآلية منسوخة بآية الغنيمة þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ $ yϑ ¯Ρ r& Ν çGôϑ ÏΨxî  ÏiΒ & óx« ¨β r'sù ¬! 

                                                                                       

 .٢/٣٩وعقود العقيان . ، واإلمام أبو الفتح الديلمي خ ٢٥٤هبة اهللا ) ١(

 .٢٩١اإليضاح ) ٢(

 .٦/٩/١٩٩، والطربي ٤/٤١٥الطربسي ) ٣(

 .١٥٥، وابن حزم ٢٤هبة اهللا ) ٤(

 .٣/٢٨٠الدر املنثور ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٦٠ 

… çµ|¡ çΗ è~ ÉΑθ ß™ §�=Ï9 uρ^ ]وأيب ، عن ابن عباس والسدي وجماهد وعكرمة وعامر وأيب علي]٤١ 
 .)٢(ليس فيها نسخ: يل وق،)١(القاسم هبة اهللا املفسر

ــاىل !tΒuρ šχ%Ÿ2 ª$&: قولـــــــه تعـــــ $# öΝ ßγt/Éj‹yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ� Ïù 4 $ tΒuρ šχ%x. ª! $# öΝ ßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝ èδ uρ 

tβρ ã� Ïÿ øó tGó¡ o„^ ]ـ ولـ ، مبكـة #نزلـت اآليـة ورسـول اهللا     :  قيل ]٣٣ا خـرج مـن بينـهم وبقـي     م

$&: قولـه تعـاىل    مث خرج أولئك املؤمنون أنزل       ،معهم مؤمنون  tΒuρ óΟ ßγs9 �ω r& ãΝ åκ u5Éj‹yè ãƒ ª! $# ^]٣٤[ 
 قـال  ،)٤( وروي ذلـك عـن احلسـن وعكرمـة    ،)٣(و القاسم املفسر أا منسوخة ـا   فذكر أب  ،اآلية

 .اإلمام احلاكم أبو سعيد رمحه اهللا تعاىل وليس بصحيح
β&: قوله تعاىل  Î) uρ (#θ ßsuΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôx uΖ ô_ $$sù $oλ m;^ ]عن ابن   ،هود بين قريظة  نزلت يف ي  :  قيل ]٦١ 

 فاملوادعة ،)٦( واألكثر على أا غري منسوخة)٥( مث نسخ،كان ذلك قبل نزول برآة:  وقيل،عباس
 .جايزة عند ظهور الصالح فيها

β &:قولـــه تعـــاىل  Î)  ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç� ô³ Ïã tβρ ç� É9≈|¹ (#θ ç7 Î=øó tƒ È÷tGs� ($ÏΒ ^]اآليـــة هـــذه  .  اآليـــة]٦٥

↔z≈t&ليت بعدها   باآلية ا  )١(منسوخة ø9$# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψtã^ ]وكان يف ابتداء اإلسـالم يقـف      ،]٦٦ 
                                                                                       

 .٢/١٣٩، وعقود العقيان ٢٩٥، واإليضاح ١٥٦ ، وابن حزم٢٥هبة اهللا ) ١(

 .حتت الطبع مبركز بدر. وأبو الفتح الديلمي خ. ٤/٤٢٤الطربسي ) ٢(

 .٢٥هبة اهللا ) ٣(

 .٢/١٤٢وعقود العقيان . ٢٩٨إليضاح ا) ٤(

 .٣٠٠، واإليضاح١٥٧، وابن حزم ٢٥هبة اهللا ) ٥(

 .٤/٦٦، والطربسي ٣٠٠، واإليضاح ٣٦املصفى ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٦١ 

 ، القـوة  ،الصـرب  ، النصرة: كل واحد من املسلمني لعشرة من الكفار ألمور     
  مث بعد ذلك بزمان طويـل نسـخ لنقصـان القـوة وضـعف النيـة وبـني نـزول                ، صدق النية 

 .)٢(اسخ واملنسوخ الرتول دون التالوةعترب يف النوامل. اآليتني مدة طويلة
ــه تعـــــــاىل  β¨ &:قولـــــ Î) zƒÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#ρ ã� y_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr'Î/ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 

tÏ% ©!$# uρ (#ρ uρ# u (# ÿρ ç� |ÇtΡ ¨ρ y7 Í× ¯≈s9 'ρ é& öΝ åκÝÕ ÷è t/ â !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 tÏ% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρ ã� Å_$pκ ç‰ $ tΒ /ä3 s9  ÏiΒ 

Ν Íκ ÉJu‹≈s9 uρ  ÏiΒ > óx« 4®Lym (#ρ ã� Å_$ pκç‰^ ]أمجـع النـاس   : $ قال عبداهللا بن احلسـني بـن القاسـم     ]٧٢
     أن ال تـوارث بينـهما   ، واآلخـر مـؤمن أعـرايب   ،مها مؤمن مهاجرعلى أنه إذا كان األخوان أحد 

ــة حــىت أباحــه اهللا تعــاىل بق   ــه ســبحانهــذه اآلي θ#)& :ول ä9'ρ é&uρ ÏΘ%tn ö‘ F{$# öΝ åκ ÝÕ÷è t/ 4’n<÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/ ^ 
تـرثين  : ِفلْـ  وهذه اآليـة نسـخت مـا كـان النـاس عليـه يف اجلاهليـة مـن املعاقـدة عنـد احلِ             ،]٧٥[

 كمـا  ، أو ينسـب إليـه ويرثـه   ، وذلك أن الرجل كـان يتـبىن الرجـل فيـدعا ابنـه          ،والتبين. وأرثك
θ#)&: قوله تعـاىل خ ذلك بِس بن حارثة فن يد ز #كان تبين رسول اهللا      ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝ åκ ÝÕ÷è t/ 

4’n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/  ^]٣ (]٧٥(،ِس ونقوله تعاىل النسب بخ :&öΝ èδθ ãã ÷Š $# öΝ Îγ Í← !$ t/Kψ^ ] ٥األحزاب.[ 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .٦/١٠/٥٣، والطربي ١٥٦، وابن حزم ٢٥، وهبة اهللا ٣٧ املصفى) ١(

 .٤/٤٩١الطربسي ) ٢(

 .٢٦وهبة اهللا . ١٢٨املصابيح ) ٣(
 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٦٢ 

 ،فأما وجوب اهلجرة فهي واجبة مل تسقط من دار الكفر ومن دار الفسق على من متكـن منـها       
 إذا كان املؤمن )١($ وعند املؤيد باهللا ، ومجيع ولده ومذهب الناصر$هب القاسم هذا مذ

قال اإلمام .  وعليه أكثر فقهاء العامة،يتمكن من إظهار دينه ال مينعه مانع فال جتب عليه اهلجرة
ــأثري وقــد ســقطت اهلجــرة إذا كــان املكلــف عاملًــ  $املنصــور بــاهللا  ــه أن ا أن لكالمــه ت ا ميكن

  أو يكون يف زمن إمام فيأمره اإلمام بالوقوف هنـاك لضـربٍ   ،من الضالل إىل اهلدى   يستنقذهم  
وقد سقط وجوب اهلجرة إذا استوت الديار حىت ال يتمكن من االنتقال إال : قال. من املصلحة 

 . فهنا يسكن أينما غلب يف ظنه أن دينه أوفر،إىل ما هو من جنس وطنه
 حــىت تغــري أو فِرطْــتل لعــني تــرى اهللا يعصــى فَال حيــ: "#فأمــا غــري ذلــك فقــد قــال الــنيب  

املسـلم والكـافر    : "#وقـال   . "أنا بريء من مسلم يسكن مع كافر      : "# وقال   ،)٢("تنتقل
 مـن   )٤(ومن بقـي .  وكان يف الدولة األموية والعباسية ملكت بالد اإلسالم        ،)٣("ال تترأى نارمها  

                                                                                       

أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسـني اهلـاروين، حبـر ال يـرتف، وإمـام يف كـل فـن، حـىت                 ) ١(
. هــ ٣٨٠ة هــ وبويـع لـه باخلالفـة سـن     ٣٣٣ولد سنة .. إنه يف عدلة وأهل البيت يف عدلة     : قيل
ـــ٤١١ت ــات،      : ومؤلفاتــه. ه ــادات، والتفريع ــادة، واهلومسيــات، والزي شــرح التجريــد، واإلف

 .٢١١ينظر التحف . والتبصرة، واألمايل الصغرى، والنبوءات والبلغة، وسياسة املريدين

 .٢/٤٣٢، واألحكام ٣/١٥٨٩رأب الصدع ) ٢(

أال ال : م مع مشرك، مث قـال إين بريء من كل مسل   : ، بلفظ ٨/٣٥أخرج احلديث النسائي    ) ٣(
 .، مبا يوافق ذلك١٦٠٤ رقم ٤/١٣٢والترمذي . تراءى نارمها

 .نفي) ب(يف ) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٣ 

ففي مثل ذلك تسقط . (د الشرك فردوه ومنهم من هرب إىل بال     ،العترة تضرب عليهم األعيان   
 .)١ ()اهلجر

 
 سورة التوبة مدنیة باإلجماع

ο×&: قوله تعاىل u !# t�t/ z ÏiΒ «!$# ÿÏ&Î!θ ß™ u‘ uρ ’n< Î) tÏ% ©!$# Ν ›?‰yγ≈tã z ÏiΒ tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# sπ yèt/ö‘ r& 9� åκô− r& ^]مل تدع براءة هدنة وال :  عنهقال عبداهللا بن احلسني رضي اهللا] ٢-١
ومل،ا إال نسختهموادعة وال عهد  تدع حضوهلا أمساء ،ا إال ذكرتها على اجلهاد وال ترغيب 

 .منها الفاضحة: كثرية
Ν&: مـا زالـت بـراءة تـرتل      : ولقد بلغين من حيـث أثـق أن ابـن عبـاس قـال              åκ÷] ÏΒuρ  ¨Β x8â“ Ïϑ ù= tƒ ’Îû 

ÏM≈s% y‰¢Á9$# ^ ]همومن..  ومنهم  ]٥٨ !!..ا ال تترك منا أحدوجعل اهللا األجـل  . )٢(احىت ظننا أ
 .  أوهلا يوم عرفة إىل عشر من ربيع اآلخر،بينه وبني املشركني أربعة أشهر

ال يؤديهـا إال أنـا   : " وقال، فأخذها منه،$ا ـً مث أتبعه علي، أبا بكر)٣(#وأرسل رسول اهللا  
أال ال حيـج بعـد   :  احلج األكرب وهو يـوم عرفـة   يف احلج مؤذنني يوم$ فأمر   ،)٤("أو رجل مين  

                                                                                       

 ).ج(و ) ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ١(

 .٥/٥الطربسي ) ٢(

 .ا) ج(يف ) ٣(

 هذا احلديث ورد بألفاظ كثرية، وقد أخرجه بعض احملدثني واملفسرين؛ ألنه خمتص بتبليغ     )٤(
  سورة بـرآءة؛ فقـد ذكـر املفسـرون أن الرسـول بعـث أبـا بكـر ليبلغهـا عنـه، مث أمـر عليـا أن                      

 ورقـم  ١٢٩٦ ورقـم  ٤املسـند رقـم   : يأخذها منه ويبلغها عنه، وسنورد بعض مـن ذكـر ذلـك       

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٤ 

 عهد فاجله # ومن كان بينه وبني رسول اهللا     ، وال يطوف بالبيت عريان    ،هذا العام مشرك  
 .ه ورسولُ،أربعة أشهر فإذا مضت فإن اهللا بريء من املشركني

sŒ#&: قوله تعاىل Î* sù y‡ n= |¡Σ$# ã�åκ ô− F{$# ãΠã� çtø:$# (#θ è= çGø% $$ sù tÏ. Î� ô³ßϑ ø9 $# ß]ø‹ ym óΟèδθ ßϑ ›?‰ỳ uρ^ ]قيل] ٥ :
ا من ا وعشرين آية فلم تدع يف القرآن شيئًهذه اآلية نسخت من القرآن الكرمي مائة وأربع

$&:هي منسوخة بقوله:  وقيل،)١(اإلعراض والصفح إال نسختهذكر  ¨ΒÎ* sù $CΖ tΒ ß‰÷è t/ $̈Β Î)uρ ¹!# y‰Ïù^ 
 العلماء من العترة وليست مبنسوخة بإمجاع والصحيح أا ناسخة ،)٢( عن الضحاك]٤:حممد[

 .)٣(عليهم السالم

                                                                                                                                                                                                                                                                   

والنسـائي يف اخلصـائص     .  ٣٧١٩والترمذي بـرقم     . ١٧٥٢٠ ورقم ١٧٥١٩ ورقم   ١٧٥١٨
 / ٣والــدر املنثــور . ٢٤٣/ ٢والكشــاف . ٨٤ ص٠١ ج٦والطــربي يف تفســريه مــج. ٨٢ص

ــم   . ٣٧٩، ٣٧٨ ــن أيب شــيبة رق ــىب ص    . ٣٢٠٧١واب ــائر العق ــربي يف ذخ  . ٦٩واحملــب الط
والـرازي يف تفسـريه مفـاتيح    . ١١٩وابن ماجـه يف سـننه بـرقم    . ٥١ /٣واحلاكم يف املستدرك  

 .وغريها. ٣٦٤، والكويف يف املناقب رقم ٢٢٦ ص٥١٥ ج٨الغيب مج

 .٥/١٤لطربسي ا) ١(

 .٣٠٨اإليضاح . وذهب إليه أيضا احلسن، والسدي، وعطاء) ٢(

 .٢/١٤٨، وعقود العقيان ١٢٦ينظر املصابيح ) ٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٥ 

%šÏ&: قولـــه تعـــاىل ©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ �Ò Ïÿ ø9 $#uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à) ÏÿΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ν èδ ÷� Åe³ t7 sù 

A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& ^]فقـال رسـول اهللا   ،)٢(نسـختا بآيـة الزكـاة   :  قيـل  )١( اآلية واليت تليها   ]٣٤ # :
 .)٣("كلما أديت زكاته فليس بكرت"

 ،نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ األضحى كل ذبـح : أنه قال : $وروي عن أمري املؤمنني    
 تلَّـ  وكلمـا غُ ،ا فكل ما أديت زكاته فلـيس بكـرت وإن كـان مـدفون            ،ونسخ رمضان كل صوم   

 .)٥(وهو إمجاع: قال شيخنا احلاكم. )٤(زكاته فهو كرت
ρ#)&: قولــه تعــاىل   ã� ÏÿΡ $# $]ù$ xÿ Åz Zω$ s) ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈y_ uρ öΝ à6 Ï9≡uθ øΒr'Î/ öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r&uρ  ^]اآليـــة :  قيــل ]٤١
 وهــي ناســخة غــري ،وهــذا قــول مــدخول فاســد: $قــال عبــداهللا بــن احلســني .)٦(فيهــا نســخ
إن : وملـا نزلـت آيـة اجلهـاد قـال النـاس           .  واجلهاد فرض واجب على اخلفيف والثقيل      ،منسوخة

                                                                                       

)١ (&tΠ öθ tƒ 4‘ yϑ øt ä† $yγøŠ n= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ 2” uθ õ3 çGsù $ pκ Í5 öΝ ßγèδ$ t6Å_ öΝ åκ æ5θ ãΖ ã_ uρ öΝ èδ â‘θ ßγàß uρ ( # x‹≈yδ 

$ tΒ öΝ è? ÷”t∴ Ÿ2 ö/ä3 Å¡ àÿΡ L{ (#θ è%ρ ä‹sù $ tΒ ÷Λ äΖ ä. šχρ â“ÏΨõ3 s?^. 

 .٣١٤اإليضاح ) ٢(

 .٤/٨٢البيهقي ) ٣(

لكنه روي مرفوعا بألفـاظ  . ٣/٤١٨، والدر املنثور ٤/٢٨١، والدارقطين   ٩/٢٦٢البيهقي  ) ٤(
 .مقاربة

 . أنه إمجاع عن اجلبائي٥/٤٧ذكر الطربسي ) ٥(

 .١٥٦، عن ابن عباس، وابن حزم ٣١٥، واإليضاح ٢٦هبة اهللا ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٦ 

ρ#)&: قولـه تعـاىل    فأكـد اهللا الفـرض ب      ،املشـغول فينا الضعيف واحملتاج و    ã� ÏÿΡ $# $ ]ù$ xÿ Åz Zω$ s) ÏOuρ^ .
 .)١("ادلائر وال عدل عج امة ال يرده جور إىل يوم القياجلهاد ماٍض: "#وقال النيب 

$&: قولــه تعــاىل  tΒuρ šχ%x. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# (#ρ ã� ÏÿΨuŠ Ï9 Zπ ©ù !$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù t� xÿ tΡ  ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö� Ïù öΝ åκ ÷]ÏiΒ ×π xÿ Í← !$ sÛ 

(#θ ßγ¤) xÿ tGuŠ Ïj9 ’Îû ÇƒÏe$!$# ^ ]قولــه تعــاىل  هــذه اآليــة منســوخة ب   .  اآليــة]١٢٢:&(#ρ ã� ÏÿΡ $$sù BN$ t6èO Íρ r& 

(#ρ ã� ÏÿΡ $# $Yè‹ Ïϑ y_^ ]واجلهـاد واجـب إال   :  قـال ،$ ذكر ذلـك عبـداهللا ابـن احلسـني       ]النساء: ٧١
 .)٢( أهل البيت عليهم السالماع واألقرب أنه إمج، مانعٍةعلى من مل يقدر عليه لعلٍة

�Ÿω š&: قولـــــه تعـــــاىل çΡ É‹ø↔tF ó¡o„ tÏ% ©!$# šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# β r& (#ρ ß‰Îγ≈yf ãƒ^ ]٤٤[ 
 #ملا نزلت هذه اآلية ضاق األمـر علـى أصـحاب رسـول اهللا           : $قال عبداهللا بن احلسني     

ــه   ــخها اهللا تعــــــاىل بقولــــ #&: فنســــ sŒ Î* sù x8θ çΡ x‹ø↔ tGó™ $# ÇÙ ÷è t7 Ï9 öΝ ÎγÏΡ ù'x© β sŒ ù'sù  yϑ Ïj9 |Mø⁄ Ï© öΝ ßγ÷ΨÏΒ 

ö� Ïÿ øó tGó™ $# uρ ãΝ çλ m; ©! ] النور ٦٢[^ #$
) ٣(، ءت الرخصة بعد التغليظ وجعل اهللا تعاىل رسـوله    آ فج# 

 وذلـك ال يسـقط الفـرض    ،فصار لإلمام أن يـأذن : $قال اإلمام املنصور باهللا   . (باخليار فيهم 
 .)٤ ()ذره اهللا بهب اإلذن إال لعذر يععن طال

                                                                                       

 .٩/١٥٦، والبيهقي يف السنن ٢٥٣٢، رقم ٣/٤٠أخرج ما يوافقه أبو داود ) ١(

 .٢/١٥٥عقود العقيان ) ٢(

 .١٥٧، وابن حزم ٢٦هبة اهللا ) ٣(

 ).ج(و ). ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٧ 

θ#)&: قوله تعاىل  è= ÏG≈s% šÏ% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤ÿ à6 ø9 نزلـت  :  قال احلسن واألصم  ،]١٢٣[ ^#$

ــة وهـــي منســـوخة ب        θ#)&: قولـــه تعـــاىل  اآليـــة قبـــل أن يـــؤمر بقتـــال املشـــركني كافـ è= ÏG≈s% uρ 

šÅ2Î� ô³ ßϑ ø9$# Zπ ©ù !% x. $ yϑ Ÿ2 öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈s) ãƒ Zπ ©ù !$ Ÿ2^ ]هـذا ال  : قال شيخنا أبو علـي  . ]ةالتوب: ٣٦
 وال تنـايف بينـهما   ، وهذه اآلية بيان لكيفية القتـال ، ألن تلك اآلية بيان لوجوب القتال     ؛وجه له 

 .فال نسخ 
  مكیة باإلجماع$ سورة یونس

þ’ÎoΤ&: قولـــه تعـــاىل Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àMøŠ |Á tã ’În1 u‘ z>#x‹tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã^ ]ـــا ،]١٥ذكـــر بعضـــهم أ 

�t&: قولــه تعــاىل بمنســوخة Ïÿ øó u‹ Ïj9 y7s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰s) s?  ÏΒ š� Î7 /Ρ sŒ $tΒuρ t� ¨zr's? ^]٢ :الفــتح[
 واهللا ،)١(

 .أعلم
β&: قوله تعاىل  Î) uρ x8θ ç/¤‹x. ≅à) sù ’Ík< ’ Í?yϑ tã öΝ ä3 s9uρ öΝ ä3 è= yϑ tã^ ]سـخت بآيـة     ن )٢(كلـها . اآلية ]٤١

 .)٣(السيف عن جماهد والكليب

                                                                                       

 .١٥٧ابن حزم ) ١(

 .بدون كلها) ج(يف ) ٢(

، واخلـازن مـع البغـوي    ١٥٧حـزم   عن ابن زيد، وابـن      ٣٢٣، واإليضاح   ٨/٢٢٨القرطيب  ) ٣(
٣/٢٤٥. 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٨ 

ــاىل  ــه تع MΡ|&: قول r'sù r& çνÌ� õ3 è? }̈ $̈Ζ9$# 4 ®Lym (#θ çΡθ ä3 tƒ šÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ^ ]قولــه تعــاىل  و،]٩٩ :&Ç yϑ sù  

3“ y‰tF ÷δ $# $yϑ ¯Ρ Î*sù “Ï‰tG öκ u‰  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 (  tΒuρ ¨≅|Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö� n= tæ ( !$tΒ uρ O$tΡ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ 9≅‹ Å2 uθ Î/ ^ 
]١٠٨.[ 

ــاىل و ــه تع �÷&: قول É9 ô¹ $#uρ 4®L ym zΝ ä3 øts† ª! ــة اهللا املفســ  ]١٠٩[^ #$ ــو القاســم هب ــذه  ذكــر أب ر أن ه
 . ومل يذكر ذلك شيخنا احلاكم،)١(اآليات نسخت بآية السيف

 نزل أكثرھا بمكة$ سورة ھود

%è≅&: قولــــه تعــــاىل uρ tÏ% ©# Ïj9 Ÿω tβθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ (#θ è=yϑ ôã $# 4’ n?tã öΝ ä3 ÏGtΡ%s3 tΒ $ ¯Ρ Î) tβθ è= Ïϑ≈tã^ ]قيــــل،]١٢١  :
 . ذلك شيخنا احلاكم رمحه اهللا ومل يذكر،)٢(نسخت بآية السيف

 مكیة $ سورة یوسف
 .واهللا أعلم. )٣(ليس فيها ناسخ وال منسوخ

 مكیة:  وقیل،سورة الرعد مدنیة
ــه تعــاىل yϑ$ &:قول ¯Ρ Î* sù š� ø‹ n=tã à÷≈n=t6ø9$# $uΖ øŠn= tæ uρ Ü>$ |¡ Ïtø:$# ^]ــة الســيف :  قيــل]٤٠ . )١(نســخت بآي

 )٢ ()يذكر ذلك شيخنا احلاكمومل (

                                                                                       

واخلـازن مـع البغـوي    . عن ابن عبـاس  . ٨/٢٤٨والقرطيب  . ١٥٧وابن حزم   . ٢٧هبة اهللا   ) ١(
 .٣٢٣واإليضاح . ٣/٢٨٠

 .١٥٧، وابن حزم ٢٨هبة اهللا ) ٢(

 .٢/١٦٠، وعقود العقيان ١٥٧، وابن حزم ٢٨هبة اهللا ) ٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٦٩ 

 مكیة $ یمسورة إبراھ
 . واهللا أعلم،)٣(ال ناسخ فيها وال منسوخ

 سورة الحجر مكیة
öΝ&: قولـه تعـاىل   èδ ö‘ sŒ (#θ è=à2 ù'tƒ (#θ ãè −Gyϑ tGtƒuρ ãΛ ÏιÎγù= ãƒuρ ã≅tΒF{$# ^]٤(نسـخت بآيـة القتـال   : قيـل ] ٣(، 

 .)٥(هي ديد وليس فيها نسخ: وقيل

                                                                                                                                                                                                                                                                   

والصـحيح عنـدي أـا    : ام املهدي حممد بن املطهر    ، قال اإلم  ٢٩، وهبة اهللا    ١٥٨ابن حزم   ) ١(
من عصـيام  : واحلساب يف فعلهم معك. إمنا عليك يا حممد التبليغ إىل أمتك : حمكمة، ومعناها 

 .إياك واستمرارهم على خذالم لك هو علينا

 ).ج(، )ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٢(

فيهـا آيـة   : يـد بـن أسـلم، فإنـه قـال     وهو رأي اجلمهور، وخالف يف ذلـك عبـدالرمحن بـن ز         ) ٣(
β&: منسوخة، وهي  Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθ ÝÁ øt éB ^      واملنسـوخ . إىل هنـا حمكـم :&�χ Î) 

z≈|¡Σ M}$# ×Πθ è=sà s9 Ö‘$¤ÿ Ÿ2  ^]سخت بقوله تعـاىل   . ]٣٤ن :&β Î)uρ (#ρ ‘‰ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øtéB 

3 �χ Î) ©! $# Ö‘θ àÿ tó s9 ÒΟ‹ Ïm وال وجــه لقــول ابــن أســلم لعــدم  . ٢٩ ينظــر هبــة اهللا ]١٨: النحــل[^ ‘§
 .التنايف بيناآليتني

 .٣/٤٩٥، واخلازن مع البغوي ٢٩، وهبة اهللا ١٥٨، وابن حزم ١٠/٤القرطيب ) ٤(

 .٤١املصفى ) ٥(
 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٧٠ 

Ëxxÿ&: قوله تعاىل  ô¹$$ sù yx øÿ ¢Á9$# Ÿ≅Š Ïϑ pg ø:$#^ ]ابن عباس وقتـادة   عن،)١(اآلية منسوخه: ل قي،]٨٥ 
 وهو ممدوح يف ، واألمر بالصفح يف موضعه،اآلية ليست مبنسوخة :  وقيل ،)٢(وجماهد والضحاك 

 .)٣(لزمنا الصفح مع التشدد يف اجلهاد وقد ي،خنس وذلك ال ي،سائر احلاالت
óÚ&: قوله تعاىل  Ì� ôã r& uρ Ç tã tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9  )٤( مث نسخ بآيـة السـيف  ، عن قتاهلم ضِرأع:  قيل ]٩٤[ ^#$

 وال نسـخ  ، عـن أيب علـي  ،أعـرض عـن جماوبتـهم إذا آذوك     :  وقيـل  ،)٥(عن ابن عباس والضحاك   
 .)٦(فيه

 سورة النحل
 وإذا مل يكـن هنـاك نسـخ مل يتشـددوا يف نقلـها أمكيـة أم          ،بعضها نـزل مبكـة وبعضـها باملدينـة        

 .مدنية

                                                                                       

ــة اهللا ١٥٨، وابــن حــزم ٣٢٩اإليضــاح ) ١( ، ٣/١٢٩، والطربســي ٤١، واملصــفى ٢٩، وهب
 .٨/١٤/٦٧والطربي 

ينظر سـري أعـالم النـبالء     . غري ذلك : هـ، وقيل ١٠٢الضحاك بن مزاحم،تابعي، مفسر، ت       )٢(
٤/٥٩٨. 

 . عن احلسن١/٤، والقرطيب ٦/١٢٩الطربسي عن القاضي ) ٣(

 .بدون آية السيف) ج(و ) ب(يف ) ٤(

ــزم ) ٥( ــاح ١٥٨ابــــن حــ ــرطيب ٢٥، وهبــــة اهللا ٣٢٩، واإليضــ ــربي ١٠/٤١، والقــ ، والطــ
 .٣/٥١٧ع البغوي واخلازن م. ٨/١٤/٩٣

 .٦/١٣٣الطربسي ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٧١ 

tβρ&: قوله تعاىل  ä‹Ï‚ −G s? çµ ÷Ζ ÏΒ # \�x6 y™ $ »% ø— Í‘ uρ $ ·Ζ |¡ ym^ ]سخت باآلية الـيت يف سـورة    ن:  قيل ]٦٧

ــدة ــه تعــاىل وهــي ،)١(املائ $&: قول yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø:$# ç� Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅yϑ tã 

Ç≈sÜ ø‹ ¤±9$# çνθ ç7 Ï⊥tG ô_$$ sù^ ] ٢()ا لبعضهمخالفً. (]٩٠املائدة(. 

ــاىل  ــه تع Ο &:قول ßγø9Ï‰≈y_ uρ ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r&^ ]ــل،]١٢٥ ــال  :  قي ــة القت ــة منســوخة بآي  ،)٣(اآلي
 .)٥( وإقامة احلجة الواضحة واللطف واملراد باجلدال احلسن الرفق،)٤(غري منسوخة: وقيل

 سورة بني إسرائیل مكیة
=tΒuρ y7≈oΨù$!&: قولـه تعـاىل   y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã Wξ‹ Å2 uρ^ ]٦(ر قهـراً  متـنعهم مـن الكفـ   وكـيالً :  قيـل ]٥٤(، 

 وكـذلك مـا جـانس هـذه اآليـة يف مجيـع            ،)١(هـي منسـوخة بآيـة القتـال       :  وقيـل  ،حفيظـاً : وقيل
 .القرآن

                                                                                       

 .٣١، وهبة اهللا ١٥٨ابن حزم ) ١(

 اخلمـر،  -١: فقيـل : اختلـف العلمـاء يف املقصـود بالسـكر    ). ب(ما بني القوسني ساقط يف    ) ٢(
اخلَل بلغـة أهـل احلبشـة، والطعـم، فعلـى           : السكر: وقيل. فعلى هذا تكون منسوخة بآية املائدة     

هذا ليس بنسـخ؛ إذ مل يأمرنـا اهللا باختاذهـا، وال أباحهـا،      : يقولومنهم من   . هذا تكون حمكمة  
. السـكَر هـو الـذي يسـديه اجلـوع     : بل أخرب أم كانوا يتخذون منها هـذا؛ ومنـهم مـن يقـول        

 .٣٣٣، واإليضاح ٢/١٦٥، وعقود العقيان ٤١ينظر املصفى . فعلى هذا تكون حمكمة

 .٣٠، وهبة اهللا ١٥٩ابن حزم ) ٣(

 .٢/١٦٧عقود العقيان . هب حممد بن املطهروإليه ذ) ٤(

 .٦/٢١١يف معناه الطربسي ) ٥(

 .٣/٢٥٠املاوردي ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٧٢ 

 سورة الكھف مكیة
 .)٢(ليس فيها ناسخ وال منسوخ

 سورة مریم علیھا السالم مكیة
Ÿξ&: قوله تعاىل  sù ö≅yf ÷è s? öΝ Îγø‹ n=tæ ^]خليس فيها نسـ   :  وقيل ،)٣(نسخت بآية السيف  :  قيل ]٨٤، 

 . وهو الوجه،واملراد ال تعجل بالدعآء عليهم فتهلكهم
 سورة طھ مكیة

�É9÷ &:قوله تعاىل  ô¹$$ sù 4† n?tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ ^]ال نسـخ   :  وقيـل  ،)٤(نسخت بآية القتال  :  قيل ]١٣٠
 .الصرب على األذى:  واملراد بالصرب،فيها

 نزلت بمكة) ع(سورة األنبیاء 
 .ليس فيها ناسخ وال منسوخ

 لحجسورة ا
ا ا وحربيـ ا وحضـري ا وسـفري ا ومـدني ا ومكيـ ا وارييِلي ألن فيها لَ؛هي من أعاجيب سور القرآن    

وسلميا وناسخا ومنسوخا وحمكما مدنية: وقال القاضي. )٥(اا ومتشااملنقول أ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .١٥٩، وابن حزم ٣١هبة اهللا . بآية السيف) ب( يف )١(

 .٣٣٤اإليضاح ) ٢(

 .١٦٠، وابن حزم ٣١هبة اهللا ) ٣(

 .١٦٠، وابن حزم ٣٢، وهبة اهللا ٤٣املصفى ) ٤(

 .٣٣هبة اهللا ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٧٣ 

ρ#)&: قوله تعاىل  ß‰Îγ≈y_ uρ ’Îû «!$# ¨, ym  Íν ÏŠ$ yγÅ_^ ]قوله تعاىل نسخت ب :  قيل ]٧٨ :&(#θ à) ¨? $$sù ©! $# 

$ tΒ ÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™ β& واآليــة الــيت قبلــها ، واهللا أعلــم]١٦ :التغــابن[ ^#$ Î)uρ x8θ ä9 y‰≈y_ È≅à) sù ª! $# ãΝ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ 

tβθ è=yϑ ÷è s? ^]واهللا أعلم،)١(نسختها آية السيف:  قيل]٦٨ . 
 سورة المؤمنین نزلت بالمدینة

öΝ&: قوله تعاىل  èδ ö‘ x‹sù ’Îû óΟ ÎγÏ? t� ÷Η wð 4®L ym AÏm^ ]ويف اآليـة  ،ذرهم إىل وقت األجـل :  قيل،]٥٤ 
 .)٢(يفنسخت بآية الس: وقيل. ديد

ــاىل  ــه تع ôìsù&: قول ÷Š $# ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 ــل،]٩٦[ ^#$ ــة الســيف :  قي ــختها آي ــل،نس :  وقي
ّوعلى الوجهني فالنسخ قريب، القتال حىت تبدأ باملوعظةِرمعناها أخ . 

 نزلت بالمدینةسورة النور 
ــاىل  ــه تعـ ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßx’&: قولـ Å3Ζ tƒ �ω Î) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î�ô³ ãΒ èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ �ω Î) Aβ#y— ÷ρ r& Ô8 Î�ô³ ãΒ 4 

tΠ Ìh� ãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9  واملعىن االشتراك يف فعل     ،املراد بالنكاح هاهنا الوطء   :  قيل ]٣[ ^ #$

tΠ & ،س وسعيد بن جبري عن ابن عبا،الزنا Ìh� ãm uρ y7 Ï9≡sŒ ^٣(يعين الوطء على املؤمنني(. 
فذهب األكثر أن . ه على الوطء ال معىن لهرصقَ فَ،واعلم أن النكاح يشتمل على العقد والوطء 

مث اختلـف القـائلون ـذه    .  فأما الوطء فال خـالف  ، عن الوطء  املراد بالنكاح حترمي العقد فضالً    
ــرهم إىل أــا منســوخة ال يعمــل ــا فــذهب أك: املقالــة ــه تعــاىل بتخِســ ن،ث θ#)&: قول ßs Å3Ρ r& uρ 

                                                                                       

 .٣٣ هبة اهللا) ١(

 .٣٣، وهبة اهللا ١٦١ابن حزم ) ٢(

 . واآلية حمكمة٣٦٠اإليضاح ) ٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٧٤ 

4‘ yϑ≈tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ ^]٣٢[
 فزعمـوا أن    ، واعتلوا حبديث ضعيف يف حترمي نكـاح الزانيـة والـزاين           )١ (

 فلما أن حرم اهللا الزنـا أرادوا أن يتزوجـوهن   ، عواهرن كانوا يزنون يف اجلاهلية بنساء كُ   رجاالً
ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßx’&: رم اهللا ذلك عليهم خاصة بقوله فح، Å3Ζ tƒ �ω Î) ºπ uŠ ÏΡ# y—  ^]٢ (]٣( .  

 مل يـأت إال مـن   ،هـذا حـديث ضـعيف   : قال السيد اإلمام العامل عبداهللا بن احلسني بن القاسـم         
 ورووا ،ا مث نسـخته الرخصـة  إن التحرمي كان عام:  قالن ومن أهل هذا القول م ،طريق واحدة 
إن امرأتـه ال  : # قـال للـنيب     زعموا أن رجالً  . ال يلتفت إليه    )٣(ا لذلك ا ضعيفً يثًيف ذلك حد  
 ال #وهذا باطل كذب على رسـول اهللا  . )٤( بأن يستمتع ا$فأمره النيب . ٍسترد يد المِ 

واألوىل أن اآليـة  . ح به حمـتج فـيظن أنـه خـرب صـحي        ج غري أين أحببت ذكره كي ال حيت       ،يعبأ به 
 وال ، على زناهـا  )٧( أن ينكح زانية مقيمة )٦(واملراد ا أنه ال حيل ملؤمن. ةمرّحم )٥(حمكمة ثابتة 

 حيل ملؤمنة أن تنكج زانيعـن أمـري   ، ولقـد بلغـين مـن حيـث أحـب وأثـق بـه       ،ا علـى زنـاه  ا مقيم 
 أنـه فـرق   -ا اختصموا إليه يف رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يـدخل ـا        أن قوم  $املؤمنني  

                                                                                       

 .٤٥املصفى ) ١(

 .٧/٢٢٠البيان ) ٢(

 .كذبا) ب(يف ) ٣(

 .٢٠٤٩ رقم ٢/٥٤٢، وأبو داود ٧/١٥٥، والبيهقي ٦/٦٧النسائي ) ٤(

 .قائمة) ج(و ) ب(يف ) ٥(

 .أنه ال حيل أن ينكحواملراد ا ) ج(و. واملراد ا ال حيل ملؤمن) ب(يف ) ٦(

 .قيمة) ب(يف ) ٧(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٧٥ 

  )١( ألجـل التـهم  ؛ ومما يقوي ذلك وقوع الفرقة بني املتالعـنني بـاحلكم  ،ا ومل يعطها صداقً  بينهما
 .فاليقني أوىل بذلك

  وقد روى مثَرد الغ مكـة  )٢( وكانـت مـن بغايـا   ،؟ا يا رسـول اهللا أنكـح عناقًـ     : قلت: وي قال ن ، 
ــول اهللا    ــين رس ــة   #فســكت ع ــت اآلي #ÎΤ’ &: حــىت نزل ¨“9 $# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ �ω Î) ºπ uŠ ÏΡ#y—  ^ ــدعاين ف

٣(ال تنكحها:  وقال ،فقرأها علي(. 
 فأمـا بعـد   ،)٤("ال يـنكح الـزاين الـود إال مثلـه    : "#قـال رسـول اهللا    : وروى أبو هريرة قال   

 وهـو الظـاهر مـن    $  هذا هو الذي رجحه اإلمام املنصـور بـاهللا  ،التوبة فال إشكال يف جوازه   
 . يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ، )٦(سينوكالم أيب العباس احل. )٥($مذهب اهلادي 

                                                                                       

 .التهمة) ب(يف ) ١(

 .أو وكانت بغي مبكة كما هو لفظ أيب داود. يف كل النسخ بغي، واألظهر ما أثبتناه) ٢(

 .٣١٧٧، رقم ٥/٣٠٧، والترمذي ٦/٦٦، والنسائي ٢٠٥١ رقم ٢/٥٤٢أبو داود ) ٣(

 صـحيح علـى شـرط الشـيخني        : وقـال  ٢/٢٦٦ ا، واحلاكم    ٢٠٥٢ رقم   ٢/٥٤٣أبو داود   ) ٤(
 .ووافقه الذهيب

 .٢/٢٨٨األحكام ) ٥(

أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن إبراهيم بن حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بـن احلسـن         ) ٦(
: ، احلافظ احلجـة، شـيخ األئمـة، قـال اإلمـام عبـداهللا بـن محـزة عنـه           )ع(بن علي بن أيب طالب      

لـه النصـوص، وشـرح املنتخـب     . هـ٣٥٣ت . اظ علماء العترة املتكلم الفقيه املناظر احمليط بألف   
 .١٨٩، والتحف ٣١٨/ ١ينظر الشايف . واألحكام، واملصابيح
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 ٧٦ 

ــل ذلــك جيــري اخلــالف يف    ــه تعــاىلوعلــى مث àM≈sW�Î7 &:قول sƒ ø:$# tÏW�Î7 y‚ ù=Ï9^ ]وقــد مضــى ]٢٦ 
 . فال وجه للتطويل،التفصيل

ــاىل  ــه تعــــــ $&: قولــــــ pκš‰ r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ ç/ u�ö� xî öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 4_ ®Lym (#θ Ý¡ ÎΣ ù'tGó¡ n@ 

(#θ ßϑ Ïk= |¡ è@ uρ #’n?tã $ yγÎ= ÷δ r&^ ]تقـديره حـىت تسـلموا أو تستأنسـوا      ، هذا يف النظم مقدم ومؤخر     ]٢٧ ، 
أرأيت اخلانات واملسـاكن والطـرق لـيس      : قال أبو بكر    . هاهنا اإلذن بعد السالم   : واالستئناس

ــاكن  ــا س ــرتل ،فيه ــاىل  ف ــه تع §{ &:قول øŠ©9 ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$oΨã_ β r& (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ ç/ u�ö� xî 7π tΡθ ä3 ó¡ tΒ $ pκ� Ïù 

Óì≈tF tΒ ö/ä3  .)١(ناسخة لآلية األوىل يف هذا القدر فكانت هذه اآلية ، ]٢٩[ ^ 9©

ãΝ&: قوله تعاىل  ä3Ρ É‹ø↔ tGó¡ uŠ Ï9 tÏ% ©!$# ôMs3 n= tΒ óΟ ä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒr&^ ]٢(االسـتئذان منسـوخ   :  قيـل  ، اآليـة  ]٥٨(، 
 .)٣(عن الشعيب. هو ثابت: وقيل

 مدنیة غیر آیتین:  وقیل،كیةسورة الفرقان م
ــاىل ــه تعـ %tÏ&: قولـ ©! $#uρ Ÿω šχθ ãã ô‰tƒ yìtΒ «! $# $·γ≈s9 Î) t�yz# u Ÿω uρ tβθ è=çF ø) tƒ }§ øÿ ¨Ζ9 $# ÉL ©9$# tΠ §� ym ª! $# 

�ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“ tƒ^ ]إىل قولــــه]٦٨  :&�ω Î)  tΒ z>$ s?^ ]روي عــــن مجاعــــة مــــن  ]٧٠ 
وذكروا أن القاتـل  ، هـذه اآليـة منسـوخة يف حـق التوبـة       السلف كابن عباس وزيد بن ثابـت أن       

                                                                                       

 .١٦٢، عن ابن عباس، وابن حزم ٣٦٥اإليضاح ) ١(

 .١٦٢، وابن حزم ٣٥، وهبة اهللا ٣٥٧عن سعيد بن املسيب كما يف اإليضاح ) ٢(

 بن شراحيل بن عبد ذي كبار، تابعي، حمـدث      هو عامر : والشعيب. ١٠/١٨/٢١٦الطربي  ) ٣(
 .٤/٢٩٤وسري أعالم النبالء . ٤٤٩املعارف . هـ١٠٥ت . شاعر فقيه
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 ٧٧ 

قــالوا،ا ال توبــة لــهعمــد :١(آءســختها آيــة النســ ن(، & tΒ uρ ö≅çF ø) tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG•Β^ ]٩٣: النســاء[ 
 نزلــت بعـد سـبعة أشـهر أو ســتة    ، وآيـة النسـاء مدنيـة   ،آيـة الفرقـان هــذه مكيـة   :  وقـالوا ،اآليـة 
 وقـد  ،املراد بآية النساء فيمن مات علـى غـري توبـة   : وقالوا.  خالفه والعلماء أمجع على ،)٢(أشهر

 والصـحيح  ،)٤( ففيه اخلالف)٣(دانعقد اإلمجاع على صحة التوبة من كل ذنب سوى القتل العم       
“ö≅è% y&:  فقـال سـبحانه  ، ألن القتل ال يكون أعظم من الشرك والـردة ؛أن توبته مقبولة   ÏŠ$t7 Ïè≈tƒ 

tÏ% ©!$# (#θ èù u� ó r& #’ n?tã öΝ Îγ Å¡ àÿΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©!$# ã� Ïÿ øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $·è‹ ÏΗsd^] ٥٣ :

 ].الزمر
ومن ذلك أن مجاعة ممن كان أسـلم ارتـد    : $قال السيد العامل عبداهللا بن احلسني بن القاسم         

م احلـارث   مث نـد ، واحلـارث بـن سـويد بـن الصـامت     ،بـريق منـهم طعمـة بـن أُ      : ورجع إىل مكة  
 وإين أشـهد أن  ،إين قد نـدمت  : الس بن سويد  ـُ اجل -# وكان مع النيب     -وكتب إىل أخيه    

ــه إال اهللا وأن حممــد ــة # فاســأل رســول اهللا #ا رســول اهللا ال إل  وإال ؟  هــل يل مــن توب
#y&: قولــه تعــاىل فــرتل ،ذهبـت يف األرض  ø‹ x. “ Ï‰ôγtƒ ª!$# $ YΒöθ s% (#ρ ã� xÿ Ÿ2 y‰÷è t/ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ)^ ]٨٦ :

  فتـب إىل اهللا حـىت جيعـل لـك    # عنـد رسـول اهللا    اآلية فكتـب أخـوه ال توبـة لـك      ]آل عمران 

                                                                                       

 .٢٣٢االيضاح ) ١(

 .، وهو مروي عن زيد بن ثابت وغريه٢٣٠اإليضاح ) ٢(

 .عمدا) ب(يف ) ٣(

 .خالف) ج(و ) ب(يف ) ٤(
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 ٧٨ 

ــ ــد ذلــك   ،اخمرج ــن بع ــاىل م ــأنزل اهللا تع �ω& ف Î) tÏ% ©!$# (#θ ç/$ s? . ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ  ^]ــران: ٨٩  ]آل عم
 .)١(اآلية

 فسـمع ذلـك أصـحابه    ،منه: بل وق# إىل النيب   لَ اهللا قد أنزل التوبة فأقب     وكتب إليه أخوة إنَّ   
 ،ما حنن إال كاحلارث نقيم مبكة ونتـربص مبحمـد ريـب املنـون       : الذين كانوا ارتدوا معه فقالوا    

β¨&:  فــأنزل اهللا تعــاىل، وقبــل منــا كمــا قبــل منــه،فـإن بــدا لنــا رجعنــا إليــه  Î) tÏ% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. y‰÷è t/ 

öΝ Îγ ÏΨ≈yϑƒÎ) ¢Ο èO (#ρ ßŠ#yŠ ø— $# # \� øÿ ä.^ ]اآلية ]ران آل عم٩٠ . 
 مكة فجآءه من كان بقي منهم فأسلم فقبل النيب #فأقاموا على الكفر حىت فتح رسول اهللا       

β¨&: قولـه تعـاىل   وكـان قـد مـات بعضـهم ففـيهم نـزل        ، منه # Î) tÏ% ©!$# (#ρ ã� xÿ x. (#θ è?$tΒuρ öΝ èδ uρ 

î‘$ ¤ÿ ä.^)حـىت يغرغـر    تصحيح  التوبة يف خطبـة الـوداع    #وقد أكد   . اآلية] ١٦١:البقرة [)٢
 يغلقـه حـىت   ا للتوبـة عرضـه مـا بـني املشـرق واملغـرب ال       بابإن اهللا تعاىل فتح:  ويقول ،ا العبد 

 .)٣(تطلع الشمس من املغرب
 سورة الشعرآء مكیة إال آیتین في آخرھا

 .ليس فيها ناسخ وال منسوخ
 
 
 

                                                                                       

 .٣/٣٧٥طبقات ابن سعد ) ١(

 .١/٣٠٨تفسري النسائي ) ٢(

 .٧٣٤٨مبعناه رقم . ٨/٥٤الطرباين يف الكبري ) ٣(
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 ٧٩ 

 سورة النمل مكیة
β÷&: قولـــــه تعـــــاىل r&uρ (# uθ è= ø? r& tβ# u ö� à) ø9$# ( Ç yϑ sù 3“y‰ tF ÷δ $# $ yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰tGöκ u‰  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 (  tΒ uρ ¨≅|Ê ö≅à) sù 

!$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζ ßϑ ø9  إذ  ، واألوىل أنـه ال نسـخ فيهـا        ،)١(منسوخة بآيـة السـيف    : قيل] ٩٢[^  #$
 .تني معارضةليس بني اآلي

 سورة القصص مكیة 
$!&: قوله تعاىل : قيل uΖ s9 $ oΨè=≈uΗùå r& öΝ ä3 s9uρ ö/ä3 è=≈uΗùå r&  ^]ـا   ،)٢( منسوخة بآيـة السـيف     ]٥٥واألقـرب أ 

 . ألنه ال تعارض بينهما ؛غري منسوخة
 سورة العنكبوت مكیة

Ÿω &:قوله تعـاىل   uρ (#þθ ä9Ï‰≈pgéB Ÿ≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9$# �ω Î) ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ômr&^ ]نسـخت بآيـة    :  قيـل  ]٤٦
 .)٣(السيف عن قتادة ومقاتل

 )٤(سورة الروم مكیة

                                                                                       

 .نسخت معىن : ، وقاال١٦٣، وابن حزم ٣٦هبة اهللا ) ١(

، واملصـفى  ٣٦وهبـة اهللا  . ، عـن الزجـاج   ١٣/١٩٣، والقـرطيب    ٥/٢٦اخلازن مع البغوي    ) ٢(
 .١٦٣، وابن حزم ٤٦

 .١١/٢١/٤، والطربي ٣٧٧اإليضاح ) ٣(

وهـو قـول مكـي    ). أ(، ومـا بـني القوسـني يف     ) ج(ط مـن    سورة الروم والكالم حوهلا ساق    ) ٤(
 .٣٧٨كما يف اإليضاح 
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 ٨٠ 

�÷&:قولــه تعــاىلومجيعهــا حمكمــة غــري  [،)١(]س فيهــا ناســخ وال منســوخلــي[ É9 ô¹ $$sù ¨β Î) y‰ôã uρ «! $# 

?Y ym ^]كأنه احلاكم [ قال الشيخ    ،)٢(  اآلية نسختها آية السيف     ]٦٠:[     ه واملنسـوخ منـها أمـر
 .)٣(] واهللا أعلم،له بالصرب ال غري

  مكیة$سورة لقمان 
&: قولـه تعـاىل     إال ، ليس فيها منسـوخ    ،إال آية الصالة   tΒ uρ t�xÿ x. Ÿξ sù š�Ρ â“øt s† ÿ… çνã� øÿ ä. ^ ]٢٣.[ 

 . ومل يذكره احلاكم رمحه اهللا ، السيفت بآيِةنسِخ: قيل
 سورة السجدة مكیة

óÚ&: قوله تعـاىل  ليس فيها منسوخ إال      Í� ôã r'sù öΝ ßγ÷Ψtã ö� Ïà tGΡ $# uρ Ν ßγ̄Ρ Î) šχρ ã� Ïà tFΨ•Β  ^]قيـل  ]٣٠  :
 .ه احلاكم رمحه اهللا ومل يذكر،)٤(نسخت بآية السيف

 سورة األحزاب مدنیة
Ÿω&: قولـه تعــاىل  القتـال منــها  نسـخت آيــةُ : قيـل  uρ ÆìÏÜ è? tÍ� Ïÿ≈s3 ø9 $# tÉ) Ïÿ≈uΖ ßϑ ø9$# uρ ÷í yŠ uρ öΝ ßγ1sŒ r&^ 

]٤٨[
)٥(. 

                                                                                       

 ).ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ١(

 .٣٧، وهبة اهللا ١٦٣ابن حزم ) ٢(

 . ومل يذكر غري العنوان) . أ(ساقط يف ) ٣(
 

 .١٦٣، وابن حزم ٣٧ عن ابن عباس، وهبة اهللا ٨/١١٤لطربسي ) ٤(

 .١٦٣بن حزم ) ٥(
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 ٨١ 

�ω ‘≅Ït &:قوله تعاىل [ s† š�s9 â !$|¡ ÏiΨ9$# . ÏΒ ß‰÷è t/^ ]اآلية نسخها اهللا تعـاىل باآليـة الـيت قبلـها           ]٥٢ 

$ &:قولــه تعـاىل  وهـي  ،الـنظم يف  yγ•ƒr'̄≈tƒ �É<̈Ζ9$# !$ ¯Ρ Î) $ oΨù= n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡uρ ø— r&^ ]اآليــة ذكـره هبــة  ]٥٠ 
 .)١(]اهللا املفسر

 سورة سبأ مكیة
è% �ω šχθ≅&: قوله تعـاىل   è= t↔ ó¡ è? !$£ϑ tã $oΨøΒt� ô_r& Ÿω uρ ã≅t↔ ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ^]نسـخت بآيـة   ]٢٥ 

 .)٣(]ن اإلنسان ال يسأل عن عمل غريه للنسخ ألال وجه: وقيل. [)٢(السيف
 مكیة)] ع(المالئكة [سورة فاطر 

β÷ &:قوله تعاىل مجيعها حمكم غري     Î) |MΡ r& �ω Î) í�ƒÉ‹tΡ ^ ]قيل،ليس عليك غري ذلك  :  معناه   ]٢٣  :
 . )٤(نسخت بآية السيف

 سورة یس مكیة
 .)٥(ال منسوخ فيها

                                                                                       

 ).ج(و ) أ(وما بني القوسني ساقط يف . ٣٨٥يضاح ، واإل٣٧)١(

وابــن حــزم . ، وروي أن اآليــة نزلــت قبــل آيــة الســيف١٤/١٩١، والقــرطيب ٣٧هبــة اهللا ) ٢(
بأا حمكمة؛ ألن اإلنسـان ال يسـأل عـن      : ، وأما حممد بن املطهر وابن اجلوزي فقد  قاال         ١٦٤

 .٤٨، واملصفى ٢/١٩٦عقود العقيان . عمل غريه 

 .فقط) أ(ا بني القوسني يف م) ٣(

وفيهـا  ): أ(ولفـظ  . سقط عنـوان السـورة بالكامـل   ) ج(يف . ١٦٤، وابن حزم  ٣٨هبة اهللا   ) ٤(
β÷&: من املنسوخ آية واحدة، وهي قوله تعاىل Î) |MΡ r& �ω Î) í�ƒÉ‹tΡ ^. 

 .٣٨هبة اهللا ) ٥(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٨٢ 

 سورة الصافات مكیة
ــاىل  ــه تع Α¤&: قول uθ tG sù öΝ åκ ÷]tã 4®L ym &Ïm ^ ]ــاىل  و،]١٧٤ ــه تع Α¤ &:قول uθ s? uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã 4®L ym &Ïm  ^

 .)١(نسخ بآية السيف:  قيل]١٧٨[
 سورة ص مكیة

 ليس فيها ناسخ وال منسوخ
 ر مكیةَمسورة الزُّ

ــاىل  ــه تعـ β¨ &:قولـ Î) ©! $# ãΝ ä3 øts† óΟ ßγoΨ÷�t/ ’Îû $ tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÿ Î= tGøƒ s† ^]ــل]٣ ــخت ب:  قيـ ــة نسـ آيـ
 . رمحه اهللا تعاىل)٣( ومل يذكره احلاكم،)٢(السيف

ö≅è% þ’ÎoΤ&: قوله تعـاىل   Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã ’În1 u‘ z># x‹tã ?Π öθ tƒ 8Λ Ïà tã^ ]قولـه  نسـخت ب  :  قيـل  ]١٣

ــاىل �t &:تعـ Ïÿ øó u‹ Ïj9 y7s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰s) s?  ÏΒ š� Î7 /Ρ sŒ $ tΒuρ t� ¨zr's? ^]ــتح ]٢: الفـ
ــد ، )٤( ــذا فاسـ  ألن ؛وهـ

 .رةفَّكَب األنبياء مذنو
ρ#)&: قوله تعاىل  ß‰ç7 ôã $$ sù $ tΒ Λ ä ø⁄ Ï©  ÏiΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ ^]وهـذا ظـاهر     ،)١(نسخت بآية السـيف   :  قيل ]١٥ 

ــا ــد  الفس ــو دي ــل ه ــاىل  وكــذلك ،)٢(د ب ــه تع ö≅è% ÉΘ&: قول öθ s)≈tƒ (#θ è= yϑ ôã $# 4’n?tã öΝ à6 ÏGtΡ% s3 tΒ ’ÎoΤ Î) 
                                                                                       

 .١٦٤، وابن حزم ٣٨هبة اهللا ) ١(

 .١٦٤ابن حزم ) ٢(

والصـحيح عنـدي أـا حمكمـة؛ ألـا إيعـاد مـن اهللا أنـه يتـوىل             :  بن املطهـر   قال اإلمام حممد  ) ٣(
 .٢/٢٠٠عقود العقيان . الفصل بني الفريقني

، وهو قول أيب محزة الثمايل، وابن املسـيب كمـا يف القـرطيب    ٣٩، وهبة اهللا ١٦٤ابن حزم   ) ٤(
١٥/١٥٨. 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٨٣ 

×≅Ïϑ≈tã ( t∃öθ |¡ sù šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊂∪  tΒ ÏµŠ Ï? ù'tƒ ÑU# x‹tã ÏµƒÌ“øƒ ä† ^ ]٣(ذلك منسـوخ  :  قيل ]٣٩،٤٠(، 

ــه ب ــوفيـ ــذلك ،)٤(دعـ ــاىل  وكـ ــه تعـ Ç&: قولـ yϑ sù 2” y‰tF ÷δ $#  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Î= sù (  tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯Ρ Î*sù ‘≅ÅÒ tƒ 

$yγ øŠn= tæ ^]قولـه تعـاىل  كـذلك    ()٥(نسخت بآيـة السـيف    :  قيل ]٤١ :&|MΡ r& â/ ä3 øtrB t ÷t/ x8ÏŠ$t6Ïã ’Îû 

$ tΒ (#θ çΡ%x. ÏµŠÏù šχθ àÿ Î= tGøƒ s† ^]ــه إذ  )٦ ()]٤٦ ــه ال نســخ في ــرب أن ــات    واألق ــني اآلي ــارض ب  ال تع
 .)٧(فيجب النسخ

 
 مكیة] غافر[سورة المؤمن 

ــان   ــا آيت �É9÷&فيه ô¹ $$sù �χ Î) y‰ôã uρ «! $# A, ym ^ ]ــل  يف]٧٧ ،٥٥ ــة   :  موضــعني قي ــك بآي نســخ ذل
 . وهو بعيد إذ ليس بني اآليتني تعارض)٨(السيف

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .٣٩، وهبة اهللا ١٦٤ابن حزم ) ١(

 .٢/٢٠٠ينظر عقود العقيان ) ٢(

 .٣٩، وهبة اهللا ١٦٥ ابن حزم )٣(

 .٤٩ ينظر املصفى )٤(

 .٣٩، وهبة اهللا ١٦٥ابن حزم ) ٥(

 .نسخ ذلك بآية السيف: بعد اآلية قيل)  أ(ويف ). ب(ما بني القوسني ساقط يف ) ٦(

 .٢/٢٠٠عقود العقيان . هو قول حممد بن املطهر) ٧(

 .٣٩، وهبة اهللا ١٦٥ابن حزم ) ٨(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٨٤ 

 مكیة] السجدة[صلت سورة ف
ــاىل  ــه تعـــ Ÿω &:قولـــ uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ|¡ pt ø:$# Ÿωuρ èπ y∞ ÍhŠ ¡¡9$# 4 ôìsù ÷Š $# ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r&  ^]ــل]٣٤ :  قيـــ

 مث ، والدفع باليت هـي أحسـن هـو الواجـب    ، واألقرب أا غري منسوخة   ،)١(نسخت بآية السيف  
 .)٢( مث بالسيف على املراتب،بالشدة

 سورة الشورى مكیة
$!&: وله تعاىل ق tΒuρ |MΡ r& Ν Íκ ö� n= tã 9≅ŠÏ. uθ Î/ ^]قولـه تعـاىل    (،)٣(نسخت بآية السيف  :  قيل ]٦: & !$ uΖ s9 

$ oΨè=≈yϑ ôã r& öΝ ä3 s9 uρ öΝ à6 è=≈yϑ ôã r& ( Ÿω sπ ¤fãm $ uΖ oΨ÷�t/ ãΝ ä3 uΖ ÷�t/uρ^ ]٤()نسخت بآية السيف:  قيل،]١٥(. 
 

 سورة الزخرف مكیة
öΝ&: ومهــا ، الســيف منــها آيــتني آيــةُتخســن :قيــل èδ ö‘ x‹sù (#θ àÊθ èƒ s† (#θ ç7 yè ù=tƒuρ^)قولــه و. ]٨٣[ )٥

ــاىل ôx&:  تعـ xÿ ô¹ $$sù öΝ åκ ÷] tã ö≅è% uρ ÖΝ≈n=y™ 4 t∃ öθ |¡ sù tβθ ßϑ n= ôè tƒ ^]٨٩[
ــل ا،)٦( ــد   وقيـ ــة األوىل ديـ آليـ

 .)٧(وليس فيها نسخ
                                                                                       

 .٣٨وهبة اهللا ، ١٦٣ابن حزم ) ١(

 .يف النسخ اختالف، وسقط يف بعضها، واخترنا األصوب واألظهر) ٢(

 .١٦/٦، والقرطيب ٤٠هبة اهللا ) ٣(

 ).ب(وما بني القوسني ساقط يف . ١٦٥ابن حزم ) ٤(

 .١٦٦، وابن حزم ٤٠هبة اهللا ) ٥(

 .١٦٥وهبة اهللا. ، وهو قول ابن عباس وقتادة٤٠٧اإليضاح ) ٦(

 .٤٠٧إليضاح ، وا٥٢املصفى ) ٧(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٨٥ 

 سورة الدخان مكیة
=ó&: قولــه تعــاىل É) s? ö‘ $$ sù Ο ßγ ¯Ρ Î) tβθ ç7 É) s? ö� •Β^ ]ــل،تقــب النصــرةار:  قيــل]٥٩ ــة :  وقي نســخت بآي

 .)١(السيف
 سورة الجاثیة مكیة

ــاىل  ــه تعـ %è% šÏ≅&: قولـ ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u (#ρ ã� Ïÿ øó tƒ šÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθ ã_ ö�tƒ tΠ$ −ƒr& «! ــخت ]١٤[ ^#$  نسـ
 .)٣(دي وغريمها  والس،)٢(قرظي عن ال،بآية القتال

 سورة األحقاف مكیة
$!&: قوله تعاىل  tΒuρ “Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅yè øÿ ãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ä3 Î/  ^]مـا  :  وقيـل  ،)٤(نسـخت بآيـة الفـتح     :  قيل ]٩

 فأمـا يف أمـور   ، والتنقل يف البالد، والناسخ واملنسوخ ،أدري ما يفعل يب وال بكم يف أمر التعبد        
 . #اآلخرة فهو عامل حباله وحال من تبعه وعصاه 

                                                                                       

 .٤٠وهبة اهللا . ١٦٦ابن حزم ) ١(

سري أعـالم  . هـ، وقيل غري ذلك   ١٠٨حممد بن كعب بن سليم القرظي، حمدث ومفسر، ت        ) ٢(
 .٥/٦٥النبالء 

 .٤/٢٨٨والكشاف . ١٦٦وابن حزم . ٤١هبة اهللا ) ٣(

هــل املــراد بــذلك يف : اختلفــوا . ١٣/٢٦/١٠، والطــربي ١٦٦، وابــن حــزم ٤١هبــة اهللا ) ٤(
 =الدنيا   

�t&: اآلخرة، فاآلية منسـوخة بقولـه  : أو اآلخرة؟، فمن قال =   Ïÿ øó u‹ Ïj9 y7s9 ª! وهـو قـول ابـن    ^ #$
أما مـن قـال يف حـال الـدنيا مـن تقلـب فاآليـة عنـده حمكمـة، وهـو           . عباس وذهب إليه حبيب     

 .٤١٢اإليضاح . الراجح؛ ألن اآلية خرب وال ينسخ اخلرب

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 ٨٦ 

 مدنیة سورة محمد
وقد قيل، فيهاواألقرب أنه ال منسوخ  :٢( نسخ بآية السيف)١( والفداءإن املن(. 

 سورة الفتح مدنیة
$!&:قوله تعاىلفيها ناسخ ل:  وقيل،ال ناسخ وال منسوخ فيها tΒuρ “Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅yè øÿ ãƒ ’Î1 Ÿω uρ 

 ö/ ä3 Î/  ^]األحقاف٩ [
) ٣(. 

 سورة الحجرات مدنیة
 .)٤(ال منسوخال ناسخ فيها و

 .سورة ق مكیة
$! &:عـــاىلقولـــه ت tΒuρ |MΡ r& Ν Íκ ö� n=tã 9‘$¬6pg¿2  ^]واجلبـــار . )١(نســـخ ذلـــك بآيـــة الســـيف:  قيـــل]٤٥
 .)٢(املتسلط

                                                                                       

*ΒÎ̈$&: لــه تعــاىلاملــن والفــداء هــو يف قو) ١( sù $CΖ tΒ ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹ !# y‰Ïù ^ وهــو قــول قتــادة . ]٤[آيــة
الفـداء منسـوخ، أمـا ابـن عمـر واحلسـن       : والسدي وابن جرير، أما الضحاك وابن عباس فقـاال       

 .٥٣واملصفى . ٤١٣واإليضاح . ٩/١٦٢ينظر الطربسي . حكم اآلية ثابت: وعطاء فقالوا

واألقـرب ال منسـوخ،   ) أ(وبني النسـخ تفـاوت يسـري ففـي     . ٤٢وهبة اهللا . ١٦٧ابن حزم  ) ٢(
 ).ب(األقرب أن ال منسوخ، وقد أثبتنا ما يف ) ج(ويف 

 

ــاىل ) ٣( ــه تعـ ــين أن قولـ �t&: يعـ Ïÿ øó u‹ Ïj9 y7s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰s) s?  ÏΒ š� Î7 /Ρ sŒ $tΒuρ t� ¨zr's?  ^  ــه ــخ قولـ نسـ

tΒ$!&:تعاىل uρ “Í‘ ÷Š r&  ^ ..إخل. 

 .٤٣هللا ، وهبة ا١٦٧ابن حزم ) ٤(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٨٧ 

 سورة الذاریات مكیة
ــه تعــاىل Α¤&: قول uθ tG sù öΝ åκ ÷]tã !$ yϑ sù |MΡ r& 5Θθ è= yϑ Î/ ^ ]ــولَّ:  قيــل،]٥٤ ــت  ألن ؛ر أخــرى ســاعة وذكَّ

 واألقرب أنه ال نسخ يف شـيء  ،لوجوهكثرة التذكري واالستدعاء قد يكون مفسدة على بعض ا  
 .منها

 سورة الطور مكیة
ö≅è% (#θ&: قولـه تعـاىل    فيهـا    خسِـ ن: قيل ÝÁ −/t� s?^ ][ وآيـة الصـرب      ]٣١&÷� É9 ô¹ $# uρ È/õ3 ß⇔ Ï9 y7În/u‘ y7 ¯Ρ Î* sù 

$oΨÏ⊥ãŠ ôã r'Î/ ^]٣ (]]٤٨( &öΝ èδ ö‘ x‹sù 4®L ym (#θ à)≈n= ãƒ ãΝ ßγtΒöθ tƒ “ Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù tβθ à) yè óÁ ãƒ ^]بآيـــــــــــــــــــة  ]٤٥
 . إذ ال تعارض بني اآليات؛واألقرب أنه ال نسخ يف ذلك. )٤(السيف

 )٥(سورة النجم مكیة
óÚ&: قوله تعـاىل   Ì� ôã r'sù  tã  ¨Β 4’̄< uθ s?  tã $tΡ Ì� ø. ÏŒ^ ]م بالسـب       : قيـل ] ٢٩أعـرض عـن مكافـأ، 

 .)٦(نسخت بآية السيف: وقيل
 ] مكیة[سورة القمر 

 .)١(ليس فيها ناسخ وال منسوخ

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .٥٤، واملصفى ٤٢، وهبة اهللا ١٦٧ابن حزم ) ١(

 .املسلَّط) ب(يف ) ٢(

 .٤٣، وهبة اهللا ١٦٧ينظر ابن حزم ) ٣(

 .٥٥، واملصفى ٤٣هبة اهللا ) ٤(

 .إال بعض آيات فإا مدنية. ١/١٣٧عقود العقيان ) ٥(

 .٤٢٤، واإليضاح ١٦٧، وابن حزم ٤٤هبة اهللا ) ٦(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
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 ٨٨ 

  ]مدنیة[حمن سورة الر
 .)٢( وتعاىل ليس فيها ناسخ وال منسوختبارك

 سورة الواقعة  مكیة
 .ليس فيها ناسخ وال منسوخ

 ] مدنیة[سورة الحدید 
 .)٣(ليس فيها ناسخ وال منسوخ

 سورة المجادلة مدنیة
ــاىل  ــه تع pκ$&: قول š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u #sŒ Î) ãΛä ø‹ yf≈tΡ tΑθ ß™ §�9$# (#θ ãΒÏd‰s) sù t÷t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31uθ øgwΥ Zπ s% y‰|¹^ 

Λ÷&: قولــــه تعــــاىل نســــخت ب]١٢[ ä ø) xÿ ô© r&u β r& (#θ ãΒ Ïd‰s) è? t÷t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31uθ øg wΥ ;M≈s% y‰|¹ 4 øŒ Î* sù óΟ s9 

(#θ è= yè øÿ s? ^]١٣[
 إال أمـري املـؤمنني   # وملا فرضت الصدقة امتنع النـاس مـن كـالم الرسـول              )٤ (

 . سالم اهللا عليه ورضوانه)٥( ا أحد سواهعملْ ي فهي آية مل$علي بن أيب طالب 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .٢/٢١٤عقود العقيان ) ١(

 .٤٤ ، وهبة اهللا ١/٤اجلمل ) ٢(

 .٢/٢١٩، وعقود العقيان ٤٤، وهبة ١٦٨ابن حزم ) ٣(

 .٢٨/٢٧، والطربي ١٦٨، وابن حزم ٤٥، وهبة اهللا ٤٢٦، واإليضاح ٥٥املصفى ) ٤(

، رقـم  ٥/٣٧٩، والترمـذي  ١٤٨ رقـم  ١٢٩، اخلصائص للنسـائي    ٢/٢٣١شواهد الترتيل   ) ٥(
ــذهيب والطــربي  ، علــى شــرط الشــي ٢/٤٨٢واحلــاكم . ٣٣٠٠ ــه ال خني ، ومل خيرجــاه، ووافق

 . وما بعدها٢٨/٢٧
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 ٨٩ 

 سورة الحشر مدنیة
 .)١(ال ناسخ فيها وال منسوخ

 مدنیة] االمتحان[سورة الممتحنة 
 ، أن من جاءه من عند قريش رده إلـيهم طَر يف صلح احلديبية كان ش   #إن رسول اهللا    : قيل

 إذ بـأمرأة  ، بعد بيعـة الرضـوان  #  فلما قفل رسول اهللا   ،ومن جاءهم من عنده مل يردوه إليه      
يا رسول اهللا قد جئتك مؤمنة باهللا مصـدقة ملـا   : سبيعة بنت احلارث تقول    : من قريش يقال هلا   

بهنعم ما جئِت : # فقال هلا النيب     ، به جئت ، فـأنزل اهللا عزوجـل  ،)٢( بـه قِت ونعم ما صـد   :
&$pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u #sŒ Î) ãΝ à2 u !%ỳ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ;N≡t� Éf≈yγãΒ £ èδθ ãΖ ÅstG øΒ$$ sù ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& £ Íκ È]≈yϑƒÎ* Î/ 

( ÷β Î* sù £ èδθ ßϑ çF ôϑ Î= tã ;M≈uΖ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù £ èδθ ãè Å_ ö�s? ’n< Î) Í‘$¤ÿ ä3 ø9 ــرد  ]١٠[ ^ #$ ــخة لـ ــة ناسـ ــت اآليـ  فكانـ
                                                                                       

ــاىل  ) ١( ــه تع ــادة قول ــل قت ــد جع $!&: ق ¨Β u !$sù r& ª!$# 4’n?tã  Ï&Î!θ ß™ u‘ ô ÏΒ È≅÷δ r& 3“t� à) ø9$# ¬Tsù ÉΑθ ß™ §�=Ï9 uρ 

“ Ï% Î! uρ 4’n1 ö� à) ø9$#  ^]منسوخة بقوله تعـاىل    ]احلشر: ٧ ، :&(# þθ ßϑ n= ÷æ $#uρ $yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨxî  Ï iΒ & ó x« ¨β r'sù ¬! 
… çµ |¡ çΗ è~ ^]فالغنيمـة مـا أخـذ عـن قتـال،          :؛ لكن غـريه فـرق بـني الفـيء والغنيمـة           ]األنفال: ٤١

والفـيء  . وأربعة أمخاس للذين قاتلوا عليه. وغلبة فيكون مخسه لألصناف املذكورين يف األنفال   
ألصناف املذكورين هو ما صوحل عليه أهل احلرب بغري قتال ، فيكون املال مقسوما لكن على ا 

يف سورة احلشر، وال يخمس فاآليتان حمكمتـان علـى هـذا القـول، أمـا اختيـار اإلمـام اهلـادي،                 
يف الفـيء فهـو   ) . ع(واإلمام الناصر أبو الفتح الديلمي، واإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محـزة            

عقـود العقيــان  . امــهلإلمـام كمـا كــان للرسـول صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم؛ إذ هـو القـائم مق       
 .٤٣٠واإليضاح . ٢/٢١٩

 .٩/٤٥٢، والطربسي ٣٥٠أسباب الرتول ) ٢(
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 ٩٠ 

ذكر ذلك . )٢(ا وال عداوة لبيت إمجاع، من زوجرةًي غَما خرجت:  فامتحان باليمني  ،)١(النساء
 وقال شيخنا أبو علي رمحه  ،)٤( وذكره هبة اهللا املفسر    ، عن ابن عباس   ،)٣(علي بن موسى القمي   

 .)٥(جال دون النسآءالصلح كان على رد الرّ: اهللا تعاىل
θ#)&: قولــــــه تعــــــاىل  è= t↔ó™ uρ !$tΒ ÷Λä ø) xÿΡ r& (#θ è= t↔ ó¡ uŠø9 uρ !$ tΒ (#θ à) xÿΡ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ãΝ õ3 ãm «!$# ( ãΝ ä3 øts† öΝ ä3 oΨ÷�t/^ 

]١٠.[ 
β&:قولـــه تعـــاىلو Î)uρ ö/ ä3 s?$ sù Ö ó x« ô ÏiΒ öΝ ä3 Å_≡uρ ø— r& ’ n<Î) Í‘$¤ÿ ä3 ø9$# ^]٦( اآليـــة]١١(،  أن اآليـــة 

 فـإن ذلـك   ، رد النسـآء علـى الكفـار إذا وقـع عليـه الصـلح      منـها : تشتمل على أحكام منسوخة   
 .منسوخ يف الرجال والنسآء

                                                                                       

 .٢/٢٢١، وعقود العقيان ١٦٨، وابن حزم ١٨/٤٢، والقرطيب ٤٣٣اإليضاح ) ١(

 .٢٨/٨٦الطربي ) ٢(

علي بن موسى بن يزيد القمي احلنفي عامل أهل الري يف عصره، فقيه وحمدث مفسر، تويف     ) ٣(
ينظر سـري أعـالم النـبالء    . أحكام القرآن، وإثبات القياس واالجتهاد وخرب الواحد : هـ وله ٣٠٥

 .٥/٢٧، واإلعالم ٢/٢٣٧معجم املؤلفني . ١٤/٢٣٦

 .٤٦هبة اهللا ) ٤(

 .ذكره يف عقود العقيان وهو الذي يراه، وأا ليست مبنسوخة) ٥(

ــها) ٦( Λ÷&: تكملت ä ö6s%$ yè sù (#θ è?$ t↔sù šÏ% ©! $# ôM t7 yδ sŒ Ν ßγã_≡uρ ø— r& Ÿ≅÷W ÏiΒ !$ tΒ (#θ à) xÿΡ r& 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©!$# ü“ Ï% ©!$# 

Λ äΡ r&  Ïµ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãΒ^. 
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  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٩١ 

 ال تـرد  - وقد وقع الصلح علـى الـرد   ،مرأة مهاجرة وجاء زوجهاإذا جاءت ا: وقال أبو حنيفة 
 رد ومنـها يرد مهرها:  وقال الشافعي، وهو الذي رجحه أئمتنا عليهم السالم  ،املرأة وال مهرها  

 .املهر كان ذلك مث نسخ 
θ#)&: قوله تعاىل وكذلك   è= t↔ó™ uρ !$tΒ ÷Λä ø) xÿΡ r& (#θ è= t↔ ó¡ uŠø9 uρ !$ tΒ (#θ à) xÿΡ r&^  من اجلانبني منسوخ فرد املهر .

ــها  β&: قولــه تعــاىلومن Î)uρ ö/ ä3 s?$ sù Ö ó x« ô ÏiΒ öΝ ä3 Å_≡uρ ø— r& ’ n<Î) Í‘$¤ÿ ä3 ø9$# ^ــة كــان الواجــب رد . اآلي
عهود والصـلح بـني    ذلك بسورة براءة إذ نقضت كل ال     خِس فن ،الصداق على الزوج من الغنيمة    

 هلـم وقـت   أحكـام كانـت مصـلحةً      ألا   ؛ليس شيء من ذلك بنسخ    : وقيل. )١(النيب واملشركني 
 . وبني املشركني # بني النيب  وعهٍدموادعٍة

β&: قوله تعاىل  Î) uρ ö/ä3 s?$sù Ö óx« ô ÏiΒ öΝ ä3 Å_≡uρ ø— r& ^اآلية نزلت يف عِ   : قيل. اآليةاض بـن غَـ    يم ويف  ن
سـخ  ه ما أنفق من الغنيمـة مث ن زوجته حني ذهبت منه إىل الكفار فأمر اهللا املسلمني أن يغرموا ل       

 .)٢(ذلك
 سورة الصف مدنیة

 .)٣(ليس فيها ناسخ وال منسوخ
 سورة الجمعة نزلت بالمدینة

 .)١(ال ناسخ فيها وال منسوخ

                                                                                       

: ويف مجيع النسخ. ٣٠٧واإليضاح . ٥٧واملصفى . ١٩/٤٦، والقرطيب ٩/٤٥٥الطربسي ) ١(
 .واألظهر ما أثبتناه. فنسخ بذلك

 .١٨/٤٧والقرطيب . ٤٣٥، واإليضاح ٥٧، واملصفى ٤٦هبة اهللا ) ٢(

 .١٦٩، وابن حزم ٤٦، وهبة اهللا ٢٢٢عقود العقيان ) ٣(

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٩٢ 

  والتحریم نزلت بالمدینة، والطالق، والتغابن،سورة المنافقون
 .)٣( وال منسوخ)٢(ال ناسخ فيها معا

 یة كلھا مك، وسورة المعارج، والحاقة،سورة الملك مكیة وكذلك ن
ــا نســخ   ــيس فيه ــه تعــاىل و.  ول óΟ&: قول èδ ö‘ x‹sù (#θ àÊθ èƒ s† (#θ ç7 yè ù= tƒuρ ^]ــل]٤٢ ــد :  قي  ،)٤(هــو دي

 .)٥( بآية السيفخِسن: وقيل
  مكیة$سورة نوح 

 ..)٦(سخ فيها وال منسوخال نا
 سورة الجن مكیة

 ].حمكمة. [)٧(ال ناسخ فيها وال منسوخ
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .١٦٩وابن حزم . ٤٧وهبة اهللا . ٢/١٢٢عقود العقيان ) ١(

، إىل أن فيهن ناسخا عدا التحـرمي، فعنـده كمـا ذكـر املؤلـف، وسـيأيت       ٤٧وذهب هبة اهللا    ) ٢(
 .الوجه عنده يف مواضعه

 .واألصوب ما هو مثبت. ذكرها مفرقة) أ(يف ) ٣(

وذهب إىل أن ذلـك ال ينسـخ ولـيس هـو مبعـىن             . ٢/١٢٣وعقود العقيان   . ٢٨٣إليضاح  ا) ٤(
 .اإللزام ، واملعىن ذرهم فإن اهللا معاقبهم

 .١٨/١٩١والقرطيب . ٤٨، وهبة اهللا ١٧٠ذهب إىل ذلك ابن حزم ) ٥(

 .٢/٢٢٣وعقود العقيان . ١٧٠، وابن حزم ٥٠هبة اهللا ) ٦(

 .٢/٢٢٣وعقود العقيان . ١٧٠، وابن حزم ٥٠هبة اهللا ) ٧(
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 سورة المزمل نزل أكثرھا بمكة
pκ$&: قوله تعاىل š‰r'̄≈tƒ ã≅ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ø‹ ©9$# �ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ ÿ… çµ xÿóÁÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷ΖÏΒ ¸ξ‹ Î=s%^ كان

 .)١(ذلك مث نسخ بالصلوات اخلمس
ــاىل  ــه تع �÷&: قول É9 ô¹ $# uρ 4’n?tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ öΝ èδ ö� àf÷δ $# uρ # \� ôf yδ WξŠÏΗ sd^ ]ــل،]١٠ ــة  :  قي نســخت بآي

 وليس بنسخ واهلجر اجلميل إظهار اجلفوة     ،ل هو تلطف يف الدعآء مع القتال      ب:  وقيل ،)٢(القتال
 .)٣( ترك الدعوة إىل احلق واملناصحةمن غري

ــاىل ــه تعـ ÎΤ’&: قولـ ö‘ sŒ uρ tÎ/Éj‹s3 çRùQ $# uρ ’Í< 'ρ é& Ïπ yϑ ÷è ¨Ζ9 $# ö/àS ù= ÎdγtΒuρ ¸ξ‹ Î= s%^ ]ــن  ]١١ ــتهزئني مـ ــين املسـ  يعـ
 .)٤(نسخ بآية القتال وبل أمر:  وقيل، وذلك ديد قائم،قريش

 
 

                                                                                       

ذهـب إىل ذلـك عائشـة، وابـن     . كانت صالة قيام الليل واجبة عليه وعلى أمتـه، مث نسـخت      )١(
عباس وابن كيسان ومقاتل، وذهب جماهد واحلسن إىل أا نسخت على أمته فبقـي قيـام الليـل         

 ورجـح اإلمـام أبـو   . ، وذهب قوم إىل أنه مل ينسـخ ال علـى نـيب وعلـى أمتـه            #واجب عليه   
الفتح الديلمي إىل أن قيام الليل منسوخ على النيب وعلى أمته، وإليه ذهب اإلمام املهـدي حممـد    

 .٤٤٣واإليضاح . ٤/٢٩والطربي . ٢/٢٣عقود العقيان . بن املطهر

. ١٠/١٦٥والطربسي عن الزجـاج  . ١٩/٣٠والقرطيب . ١٧٠وابن حزم . ٤٩هبة اهللا ص ) ٢(
 .٤٤١عن ابن زيد واإليضاح . ٢٩/١٦٦والطربي عن قتادة 

 .١٠/١٦٥الطربسي ) ٣(

وقـال لكـن أكثـر النـاس علـى      . ٢٨٢وهو قول قتادة كما يف اإليضاح ص   . ١٧٠ابن حزم   ) ٤(
 .٣٢املصفى . أنه غري منسوخ، ألنه ديد ووعيد للكفار، وليس هو مبعىن اإللزام 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
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 سورة المدثر مكیة
ــه تعــاىل. ال ناســخ فيهــا وال منســوخ  ÎΤ’&: قول ö‘ sŒ ô tΒuρ àMø) n= yz #Y‰‹ Ïm uρ ^]ــيس  ]١١ ــد ول  دي

 .)١(بنسخ
 سورة القیامة مكیة

 .ال ناسخ فيها وال منسوخ
 سورة ھل أتى على اإلنسان

 ].وال ناسخ[ أنه ال منسوخ فيها )٢(األقرب
 
 
 
 

                                                                                       

. ١٧٠، وذهـب إىل أـا منسـوخة ابـن حـزم            ٢/٢٢٦وعقـود العقيـان     . ٥٩،  ٣٢املصفى  ) ١(
 .٤٩وهبة اهللا 

tβθ&: ذهب هبة اهللا وعطـاء وجماهـد وسـعيد بـن جـبري إىل أن قولـه تعـاىل              ) ٢( ßϑ Ïè ôÜ ãƒuρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 

4’n?tã  Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏK tƒuρ # ·�� Å™ r&uρ ^ ــها ��·#&نســخ من Å™ r& uρ^  ــة ، يف حــق غــري أهــل القبلــة بآي
م حممـد بـن املطهـر؛ ألن اآليـة ثنـاء        ورجحه اإلما . السيف، وبعضهم ذهب إىل أن اآلية حمكمة      

أمرنا : من اهللا على أهل البيت سالم اهللا عليهم ورضوانه، وكيف يثين مبا هو منسوخ، فإن قيل        
بإقصاء املشركني، وأن النـربأهم، وال نصـرف شـيئًا مـن الصـدقات إلـيهم، أمـا الواجبـات فـال                  

افـل وهـو املتنـازع فأوضـحوا لنـا      وأمـا النو  . خالف أنه ال جيوز صرف شيئًا منها إلـيهم إمجاعـا          
 .٢/٢٢٧عقود العقيان .  الناسخ بعينه ليكون دامغا بالتحقيق ملا هو مثبت بالتحقيق
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 ٩٥ 

 )١( مكیةتسورة المرسال
 .)٢(ال ناسخ فيها وال منسوخ

 )٣(سورة النبأ والنازعات مكیتان
 .)٤(ال ناسخ فيهما وال منسوخ

 )٥(سورة عبس مختلف فیھا
 ..)٦(ال ناسخ فيها وال منسوخ

                                                                                       

وبه قال اإلمام أبو الفتح، وعند ابن عباس، وقتادة ومقاتل مكية غري آية مدنية، وهـي قولـه    ) ١(
sŒ#&: تعاىل Î)uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö�tƒ ^]ا نزلت يف وفد ثقيـف حـني أمـرهم          ]٤٨فإ ،

 .١/٢٢٧ينظر عقود العقيان . ال ننحين، فإنه سبة علينا: بالصالة فقالوا# الرسول 

 .٥٠وهبة اهللا . ٢/٢٢٧عقود العقيان ) ٢(

 .١/٢عقود العقيان ) ٣(

 .١٧١، وابن حزم ٥٠، وهبة اهللا ٢/٢٢٧عقود العقيان ) ٤(

. أمـا غـري هبـة اهللا فهـي عنـدهم مكيـة إمجاعـا       . ٥٠ املفسـر  حكى اخلالف يف ذلك هبة اهللا    ) ٥(
 .١٦/٣/٦٨واأللوسي . ١/٩٠عقود العقيان 

&:، فـذهبا إىل أن قولـه تعـاىل     ١٧١، وابـن حـزم      ٥٠أما هبة اهللا املفسـر      ) ٦( yϑ sù u !$ x© çνt� x. sŒ  ^

$&: منســوخة بقولــه تعـــاىل   tΒuρ tβρ â !$ t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# �>u‘ šÏϑ n=≈yè ø9 ، وال وجــه ملـــا  ^ #$
ذكره وذلك أن اهللا سبحانه بني أم ال يشاءون طاعته وخيتارون مرضـاته ، أال وهـي املختـارة          

β&: له تقدس أن يفعلوها لتمام النعمة تقدس وتعاىل علـيهم    Î) (#ρ ã� àÿ õ3 s?  χ Î* sù ©!$# ;Í_ xî öΝ ä3Ζ tã 

( Ÿω uρ 4yÌ ö�tƒ ÍνÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿ ä3 ø9 $# ( β Î) uρ (#ρ ã� ä3 ô± n@ çµ |Ê ö�tƒ öΝ ä3 s9 ^]٢٢٦/ ٢ عقود العقبان ].٧: الزمر. 

 . للعالمة عبداهللا الصعدي التبیان في الناسخ والمنسوخ
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق ،القاضي العالمة عبداهللا بن محمد بن أبي النجم  :تألیف
 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م١٩٩٩

www.almahatwary.org 



 ٩٦ 

 )١(وكذلك التكویر مكیة
 .)٢(ال ناسخ فيها وال منسوخ

 )٣(وكذلك 
 ارق  مكیةسورة الط

È≅Îdγ&: قوله تعاىل yϑ sù tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# öΝ ßγù= ÎγøΒr& # J‰÷ƒuρ â‘ ^]٤(نسخت بآية السيف:  قيل]١٧(. 
 )سبح(سورة األعلى 

 .ال منسوخ فيها
                                                                                       

 .٢/٢عقود العقيان ) ١(

&: ، قوله   ٥٠جعل هبة اهللا    ) ٢( yϑ Ï9 u !$x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛ É) tG ó¡ o„ ^    منسوخة مبا يليها، وهـو قولـه  :

&$tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„^ .     ذكـر للعـاملني أي   وال وجه يف ذلك؛ ألن اهللا أخربنا إن القـرآن

$&يذكر عباده ما حيتـاجون إليـه مـن أمـر دينـهم ملـن شـاء مـنكم أن يسـتقيم علـى أمـر اهللا                   tΒuρ 

tβρ â !$t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! أي ما تشاءون أيها الكفار إال أن جيـربكم ويقهـركم علـى الطاعـة       ^ #$
عقـود العقبـان   . سـخ أو مـا تشـاءون أيهـا املؤمنـون إال أن يلطـف بكـم ويـوفقكم فـال معـىن للن         

٢/٢٢٨. 

، إن السور مـن االنفطـار إىل    ٢/٢٢٨وعقود العقيان   . ٥٠وهبة اهللا   . ١٧١ذكر ابن حزم    ) ٣(
 .الطارق حمكمات، ال فيهن ناسخ ومنسوخ

، وأن ٢/١٧، والقـرطيب  ٥١جعلها اإلمام الناصر منسوخة بآية السيف، وكـذلك هبـة اهللا           ) ٤(
لى أـا حمكمـة، وإن املـراد اآلخـرة يزيـده وضـوحا، إن مـن        املراد به يوم بدر، وأكثر العلماء ع   

 .٢/٢٢٨وعقود العقيان . الكفار من مل حيضروا يوم بدر، واآلية عامة
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 ٩٧ 

 سورة الغاشیة مكیة
M|&: قوله تعاىل ó¡ ©9 Ο Îγø‹ n=tæ @� ÏÜ øŠ|Á ßϑ Î/  ^]١(نسخت بآية السيف:  قيل]٢٢(. 

 مكیة: سورة الفجر 
 .ها وال منسوخال ناسخ في

 .)٢ ()الَكاِفرُوَنھا َیآ أُّ َیْلُق( وما بعدھا إلى سورة ،وكذلك البلد
/ö &:قوله تعاىل  ä3 s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ u’Í< uρ ÈÏŠ ^]ومـا بعـدها لـيس فيـه        ،)٣(نسـخت بآيـة السـيف     :  قيـل  ]٦ 

رضـي   وعنـد مشـائخنا   ، فيه النسخ عند أئمتنا عليهم السـالم رِكوقد أتينا على مجلة ما ذُ . نسخ
 ونسأله تبـارك وتعـاىل أن   ،ص من تبعاتهلَّخمـ وال، واهللا املوفق حلفظ ذلك والعمل به      ،اهللا عنهم 

                                                                                       

، وذكـر القـرطيب القـولني ومل    ١٧١، وابـن حـزم   ٥١وإليه ذهب اإلمام أبو الفتح وهبة اهللا      ) ١(
. ١٠/٣٣٩لطربسـي  عن ابن زيـد أـا منسـوخة وا     . ١٥/٣٠/٢٠٧والطربي  . ٢٠/٢٦يرجح  

. والصحيح أنه ال نسخ فيه؛ ألن اجلهاد ليس بأكره للقلوب، واملراد إمنـا بعثـت للتـذكري         : وقال
 .٢/٢٢٢وعقود العقيان 

 .كلهن مكيات إال البينة والزلزلة)٢(

، وهذا غـري  ٢/٢٢٩، وقال يف عقود العقيان   ٥٢١، والتنوير   ١٧٢، وابن حزم    ٥٥املفسر  ) ٣(
إىل عبـادة  # على سبب الـرتول وهـو أن رهـط مـن قـريش دعـوا الـنيب        سديد إذا محلنا هذا   

هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آهلتنا سنة، ونعبد إهلك     : آهلتهم سنة ويعبدوا آهلته سنة، قالوا     
سنة؛ فرتلت السورة فعدل إىل املسجد وفيه املأل من قريش، فقـام فـيهم فقرأهـا علـيهم فأيسـوا                  

 .١/٤٦٣والطربسي . ٢/١٧يان عقود العق. منه بعد ذلك
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 ٩٨ 

  ا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن أمياننـا وعـن مشائلنـا وأن يشـركنا يف ثـواب قارئـه           جيعله لنا نور
وصـلى اهللا  . يم وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـ         ، إنه عزيز حكيم   ،ومستمعه واملنتفع به  

 .على حممد وآله
 .ه وكرمه وإحسانه مت كتاب الناسخ واملنسوخ بعون اهللا ومنّ: قال يف النسخة املنقول منها

 
 .ـھ١٣٠٣سلخ شھر شعبان الكریم سنة 

 
*  *  * 
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